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1.- FUNDAMENTOS LEGAIS. 

 
 
Na elaboración deste documento tívose en conta o in dicado 
na lexislación educativa que de seguido se sinala: 
• Lei de educación - L.O.E (Lei orgánica 2/2006 - D OG 
05/05/06) 
• Currículum de Educación Infantil L.O.E. (decreto 330/2009 
do 4 de xuño - D.O.G. 23/06/09) 
• Implantación, desenvolvemento e avaliación do seg undo 
ciclo da Educación infantil LOE (orde do 25 de xuño  de 2009 
- DOG 10/07/09). 
• Ensinanzas mínimas de educación infantil L.O.E. ( Decreto 
1630/2006 - D.O.G. 04/01/07) 
• A avaliación na educación primaria L.O.E. (Orde d o 23 de 
novembro de 2007 -D.O.G. 04/01/07) 
• Currículum de Educación primaria L.O.E. (Decreto 130/2007 
- DOG 
30/11/2007) 
• Ensinanzas mínimas de educación primaria L.O.E (D ecreto 
1513/2006 - D.O.G.08/12/06) 
• Decreto para o plurilingüismo no ensino non unive rsitario 
de Galicia (Decreto 79/2010 – D.O.G. 25/05/2010) 
• Admisión de alumnado en centros públicos (Decreto  30/2007 
- D.O.G. 16/03/07) 
• Procedemento de admisión en centros públicos (17/ 03/2007 
- D.O.G. 19/03/2007) 
• Dereitos e deberes do alumnado e normas de conviv encia en 
centros públicos (decreto 732/1995 de 5 de maio - B OE 
02/06/95) 
• Requisitos mínimos dos centros de segundo ciclo d e Ed. 
Infantil, primaria e secundaria (Real decreto 132/2 010 - 
BOE 12/03/2010) 
• Funcionamento das escolas de educación infantil e  
primaria (orde 02/07/97 -DOG 02/09/97) 
• R.O.C - Regulamento orgánico das escolas de educa ción 
infantil e primaria (decreto 347/1996 - DOG 21/10/9 6) 
• Autonomía na xestión económica de centros docente s 
púlbicos non 
universitarios (decreto 201/2003 - DOG 04/04/03) 
• Creación e regulación do observatorio galego de 
convivencia escolar - artigo 7º para centros educat ivos - 
(decreto 84/2007 - DOG 08/05/07) 
• Establecemento da Xornada lectiva en sesión única  de maña 
(orde do 29/05/08 -DOG 06-06-08 que deroga a orde d o 13 de 
abril de 1993) 
• Avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia 
(orde do 16 de febreiro de 2009 - DOG 23 de febreir o de 
2009) 
• Constitución Española de 1978. 
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2.- ANÁLISE DO CONTEXTO. 

 
2.1.- Características socioeconómicas e culturais d a vila 
de A Estrada: 
 
 A vila de A Estrada é a capital do municipio do me smo 
nome dende 1.937, ano de formación deste Concello. 
 
 A súa prosperidade baseouse na puxante economía, n o 
comercio e na industria, factor ó que contribuíu o feito de 
atoparse a Vila nun importante cruce de camiños. Oc upa unha 
superficie de 6,15 km 2  e ten unha poboación de ó redor de 
6.500 habitantes.  
 
 A ESTRADA, parroquia, limita ó Norte coas de Toedo  e 
Aguións, coas de Ouzande e Guimarei, polo Sur, polo  Leste, 
con Lagartóns e polo Oeste, con Matalobos.  
 A Vila dista 42 km. de Pontevedra e 22 de Santiago  de 
Compostela. 
 
 Os seus habitantes, de procedencia maioritariament e 
rural, son, fundamentalmente, traballadores das fáb ricas de 
mobles, construcción, automoción, confeccións, come rcio, 
banca e servicios. 
 
 Para cubri-las necesidades educativas escolares co nta 
con tres Centros de Primaria (dous públicos e un 
concertado). Ademais hai na vila 4 institutos de ES O (un 
privado), Escola Taller, Conservatorio de Música e 
Biblioteca Municipal. 
 
 No ámbito recretativo-cultural, A Estrada conta co n 
dous pavillóns polideportivos e piscinas municipais , 
Escolas Deportivas, pistas de tenis e dous campos d e 
fútbol, salas de cine, teatro e museo. Son tradicio nais as 
feiras de San Martiño e Pascua e a celebración do E ntroido. 
As festas patronais celébranse en xuño. 
 
 
 
 
 

3.1.- O CENTRO. 
(INSTALACIÓNS, PROFESORADO, ALUMNADO, PERSOAL SERVIZOS) 
SERVIZOS, RELACIÓNS COA FAMILIA. 
  

 

  INSTALACIÓNS 
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  Número de unidades : 

SEGUNDO O CATÁLOGO PUBLICADO NO DOG. 23 DE AGOSTO DE 2010. 

 

POSTO ESPECÍFICO CATALOGADOS FUNCIONANDO 

EDUCACIÓN INFANTIL 12 12 

PRIMARIA 17 18 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 3 

EDUCACIÓN MUSICAL 2 2 

ED. ESPECIAL: P. TERAP. 2 2 

INGLÉS 3 3 

FRANCÉS 1 0 

AUDICIÓN E LINGUAXE 1 1 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1 1 

FORMACIÓN RELIXIOSA 1 2* 

 
 

 

 

 

Persoal non docente:  

 

1.-  (Auxiliar Administrativo). 

2.-  (Conserxe en Avda. Benito Vigo) 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  6  de 154      

     3.-  (Conserxe rúa Pérez Viondi) 

 4.-  (Coidadora). 

ALUMNADO POR CURSO/GRUPO. 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

PRIMEIRO CICLO 

PRIMARIA 

SEGUNDO CICLO 

PRIMARIA 

TERCEIRO CICLO 

PRIMARIA 

Curso Grupo 
Nº 

AL. 
Curso Grupo 

Nº 

AL. 
Curso Grupo 

Nº 

AL. 
Curso Grupo 

Nº 

AL. 

3 

anos 

A 
20 

1º  A 
17 

3º  A 
20 

5º  A 
22 

3 

anos 

B 
21 

1º  B 
17 

3º  B 
21 

5º  B 
20 

3 

anos 

C 
21 

1º  C 
15 

3º  C 
18 

5º  C 
21 

TOTAL....  62 TOTAL....  49 TOTAL....  59 TOTAL....  63 

4 

anos 

A 
16 

2º  A 
23 

4º  A 
22 

6º  A 
21 

4 

anos 

B 
16 

2º  B 
21 

4º  B 
22 

6º  B 
23 

4 

anos 

C 
18 

2º  C 
19 

4º  C 
22 

6º  C 
22 

TOTAL....  50 TOTAL....  
 

63 
TOTAL....  

   

66 
TOTAL....  

   

66 

5 

anos 

A 
19 

 

5 

anos 

B 
19 

5 

anos 

C 
14 

TOTAL....  52 

Setembro, 2010. 
RELACIÓNS COA FAMILIA. 
 
 
3.2.- IDENTIDADE. 

(CONFESIONALIDADE- COEDUCACIÓN- LINGUA- METODOLOXÍA-
PLURALISMO E VALORES). 

 
3.- INDICADORES BÁSICOS DA IDENTIDADE DO C.E.I.P.: 
 
3.a.- Identidade de ámbito pedagóxico: 
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 O C.E.I.P. comprométese a educar ó alumnado nun 
exercicio responsable da súa liberdade, na crenza d e que 
a madurez se chega dende a propia autonomía mediant e o 
compromiso e o esforzo persoal, inmersos nun ambien te de 
tolerancia, solidariedade, igualdade e convivencia 
social, fomentando actitudes de diálogo e respecto.  
 
3.b.- Identidade de ámbito lingüístico: 
 
3.b.1. O entorno deste C.E.I.P. é maioritariamente 
castelán-falante, detectándose unha progresiva 
utilización do galego. Instituído nos comunicados e  
actos administrativos do Colexio, promoverase a súa  
normalización como medio de comunicación habitual, sen 
descoidar garanti-lo estudio e emprego do castelán como 
compoñente imprescindible na formación. 
 
3.b.2. Para a integración dos alumnos/as que non se xan 
galego-falantes, adecuaranse os medios necesarios p ara 
que este proceso se efectúe sen traumas. 
 
3.c.- Identidades de ámbito relixioso: 
 
 Desenvolve-la acción educadora no senso de non imp oñer 
principios dogmáticos, non debe impedir respecta-la s 
crenzas persoais de mestres e alumnos. 
 
 É función do C.E.I.P. a organización de tarefas 
prácticas que teñan como finalidade facilita-lo 
coñecemento e apreciación de determinados aspectos da 
vida social e cultural, a través do achegamento, da  
análise e do comentario de diferentes manifestación s 
literarias, plásticas e musicais, simultáneas á ofe rta 
de formación relixiosa para os alumnos que o demand en. 
3.3.- OBXECTIVOS. 

(XERAIS – ETAPAS). 
 
Artigo 3º.-Obxectivos da educación primaria. 
Os obxectivos da educación primaria estarán encamiñ ados ao 
logro da adquisición, por parte de todo o alumnado,  das 
capacidades que permitan: 
A 
 Coñecer e apreciar os valores e as normas de convi vencia, 
aprender a obrar de acordo con elas, prepararse par a o 
exercicio activo da cidadanía e respectar os dereit os 
humanos, así como o pluralismo propio dunha socieda de 
democrática.  
b 
 Desenvolver hábitos de traballo individual e de eq uipo, de 
esforzo e de responsabilidade no estudo, 
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así como actitudes de confianza en si mesmo, sentid o 
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe. 
c 
 Adquirir habilidades para a prevención e para a re solución 
pacífica de conflitos que lle permitan 
desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e do méstico, 
así como nos grupos sociais con que se 
relaciona. 
d 
 Coñecer, comprender e respectar as diferentes cult uras e 
as diferenzas entre as persoas, a igualdade 
de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e a non-
discriminación de persoas con discapacidade. 
e 
 Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua gal ega, a 
lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura. 
f 
 Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a  
competencia comunicativa básica que lle permita 
expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolv erse en 
situacións cotiás. 
g 
 Desenvolver as competencias matemáticas básicas e 
iniciarse na resolución de problemas que requiran a  
realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como se r capaz 
de aplicalos a situacións da súa vida cotiá. 
h 
 Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e  
cultural, así como as posibilidades de acción e de coidado 
deste, con especial atención á singularidade de Gal icia. 
Coñecer mulleres e homes que realizaron achegas imp ortantes 
á cultura e sociedade galegas. 
i 
 Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das 
tecnoloxías da información e da comunicación, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 
recibe e elabora. 
j 
 Utilizar diferentes representacións e expresións 
artísticas e iniciarse na construción de propostas 
visuais. 
k 
 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o 
propio corpo e o dos outros, respectar as diferenza s e 
utilizar a educación física e o deporte como medios  para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
l 
 Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a  
presente na Comunidade Autónoma de Galicia, e 
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adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 
m 
 Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos  os 
ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, o valor da corresponsabilidade  no 
traballo doméstico e no coidado das outras 
persoas, así como unha actitude contraria á violenc ia, aos 
prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexis tas. 
n 
 Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que 
incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
 
 
 
Artigo 6º.-Áreas de coñecemento. 
1. As áreas que se impartirán en todos e cada un do s cursos 
da educación primaria, entre as que terán 
especial consideración polo seu carácter instrument al as 
linguas e as matemáticas, son as seguintes: 
Coñecemento do medio natural, social e cultural. 
Educación artística. 
Educación física. 
Lingua galega e literatura. 
Lingua castelá e literatura. 
Lingua estranxeira. 
Matemáticas. 
2. Ademais, no segundo ano do terceiro ciclo engadi rase a 
área de educación para a cidadanía e os 
dereitos humanos, na cal se prestará especial atenc ión á 
igualdade entre homes e mulleres. 
3. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgun ha das 
áreas da etapa, a comprensión lectora, a 
expresión oral e escrita, a comunicación audiovisua l, as 
tecnoloxías da información e da comunicación e a ed ucación 
en valores traballaranse en todas as áreas. 
4. Coa finalidade de fomentar o hábito da lectura, os 
centros elaborarán e aplicarán un proxecto lector q ue se 
axustará ás liñas básicas que se publican como anex o IV ao 
presente decreto, asegurándose como mínimo media ho ra 
diaria. 
5. Os centros docentes elaborarán e aplicarán, adem ais, o 
plan de introdución das tecnoloxías da información e da 
comunicación que se axustará ás directrices que se publican 
como anexo V deste decreto. 

 
3.4.- ORGANIZACIÓN. 

ÓRGANOS DE GOBERNO  
(UNIPERSOAIS-COLEXIADOS, COORDINACIÓN DOCENTE, 
ORIENTACIÓN). 
Estructura organizativa 
Organos de goberno 
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Para o correcto funcionamento do Centro e a xeitada  
organización do traballo, o C.E.I.P. Pérez Viondi, conta 
cos Organos Unipersoais, colexiados, órganos de 
coordinación docente, así como outra serie de equip os. 
Órganos unipersoais 
O Centro conta cos tres órganos unipersoais que con stitúen 
o Equipo directivo: 
Director, Secretario/a e Xefe de Estudos. 
Segundo o establecido pola L.O.E o Equipo directivo  é o 
organo executivo de goberno do centro, traballará d e forma 
coordinada no desempeño das súas funcións conforme as 
instruccións do Director/a e das funcións legalment e 
asignadas a cada un. 
O Director/a, tras ser elexido segundo o procedemen to legal 
que marca a administración é o responsable de propo ñer e 
cesar, logo de comunicalo ó Claustro e Consello esc olar, os 
restantes membros do seu equipo, que serán en todo caso 
mestres con destino no propio centro. 
Cada un dos órganos unipersoais ten asignadas unha serie de 
compentencias, marcadas pola Lei de Educación e pol o 
Regulamento de Organización de Centros (decreto 374 /1996), 
que pasamos a enumerar de seguido: 
Son competencias do DIRECTOR/DIRECTORA: 
• Exercer a representación do centro, representar á 
Administración educativa nel e facerlle chegar a es ta as 
formulacións , aspiracións e necesidades da comunid ade 
educativa. 
• Dirixir e coordinar tódalas actividades do centro, sen 
prexuicio das competencias atribuidas ó claustro de  
profesores e ó Consello Escolar. 
• Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovaci ón 
educativa e impulsar plans para a consecución dos 
obxectivos do proxecto educativo do centro. 
• Garantir o cumprimento das leis e demais disposició ns 
vixentes. 
• Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ó cen tro. 
• Favorecer a convivencia no centro, garantir a media ción 
na resolución dos conflictos e impoñer as medidas 
disciplinarias que correspondan ós alumnos, en cump rimento 
da normativa vixente sen prexiuicio das competencia s 
atribuídas ó consello escolar no artigo 127 da L.O. E. 
• Impulsar a colaboración coas familias, con instituc ións e 
con organismos que faciliten a relación do centro c oa 
comunidade educativa. 
• Impulsar avaliacións internas do centro escolar e 
colaborar nas avaliacións externas e na avaliación do 
profesorado. 
• Convocar e presidir os actos académicos e as sesisó ns do 
consello escolar e do claustro de profesores e exec utar os 
acordos neles tomados no ámbito das súas competenci as. 
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• Realizar contratación de obras, servizos e 
subministracións así como autorizar gastos dacordo ó 
orzamento do centro, ordear os pagamentos e visar a s 
certificacións e documentos oficiais do centro, tod o isto 
de acordo co que establezan as administracións educ ativas. 
• Propoñer á administración educativa o nomeamento e cese 
dos membros do Equipo Directivo, logo de informar ó  
claustro de profesores e o consello escolar do cent ro. 
• Calquera outra función que lle sexa encomendada pol a 
administración. 
Son competencias do XEFE/XEFA DE ESTUDIOS: 
• Exercer, por delegación do director e baixo a súa 
autoridade, a xefatura do persoal docente en todo o  
relativo ó réxime académico. 
• Substituí-lo director en caso de ausencia, enfermid ade ou 
suspensión de funcións. 
• Coordinar e velar pola execución das actividades de  
carácter académico e de orientación de profesores e  
alumnos, en relación co proxecto educativo do centr o, as 
concrecións curriculares de etapa e a programación xeral 
anual. 
• Elaborar, en colaboración cos restantes órganos 
unipersoais, os horarios académicos de alumnos e pr ofesores 
de acordo cos criterios aprobados polo claustro e c o 
horario xeral incluído na programación xeral anual,  así 
como velar polo seu estricto cumprimento. 
• Coordina-la actividade dos coordinadores de ciclo. 
• Coordinar e orienta-la acción dos titores de acordo  co 
plan de acción titorial. 
• Coordina-la participación do profesorado nas activi dades 
de perfeccionamento, así como planificar e organiza -las 
actividades de formación de profesores realizadas p olo 
centro.  
• Coordina-la actividade docente do centro, con espec ial 
atención ós procesos de avaliación, adaptación curr icular e 
actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 
• Facilita-la organización dos alumnos e impulsala sú a 
participación no centro. 
• Establece-los mecanismos para corrixir ausencias 
imprevistas do profesorado,atención a alumnos accid entados 
ou calquera eventualidade que incida no normal 
funcionamento do centro. 
• Organiza-la atención dos alumnos nos períodos de le cer. 
• Calquera outra función que lle poida ser encomendad a polo 
director  
Son competencias do SECRETARIO-SECRETARIA: 
• Ordena-lo réxime administrativo do centro, de 
conformidade coas directrices do director. 
• Actuar como secretario dos órganos colexiados de go berno 
do centro, levantar acta das sesións e dar fe dos a cordos 
co visto e prace do director. 
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• Custodia-los libros e arquivos do centro coa colabo ración 
dos coordinadores do ciclo. 
• Expedi-las certificacións que soliciten as autorida des e 
os interesados. 
• Realiza-lo inventario xeral do centro e mantelo 
actualizado. 
• Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios 
audiovisuais, material didáctico, mobiliario ou cal quera 
material inventariable. 
• Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do 
director, a actividade e funcionamento do persoal d e 
administración e de servicios adscrito ó centro. 
• Elabora-lo anteproxecto de orzamento do centro de a cordo 
coas directrices do consello escolar e oída a comis ión 
económica. 
• Ordena-lo réxime económico do centro, de conformida de 
coas instruccións do director, realiza-la contabili dade e 
render contas ante o consello escolar e as autorida des 
correspondentes. 
• Velar polo mantemento material do centro en tódolos  seus 
aspectos, de acordo coas indicacións do director. 
• Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educat iva a 
información sobre normativa, disposicións legais e asuntos 
de interese xeral ou profesional que se reciba no c entro. 
• Presidir, se é o caso, e, por delegación do directo r, a 
comisión económica. 
• Calquera outra función que lle encomende o director  
dentro do seu ámbito de competencia. 
Órganos colexiados 
O noso Centro conta cos dous órganos colexiados 
establecidos para a xestión do funcionamento dos ce ntros 
educativos: o Claustro de profesores e o Consello E scolar. 
O CONSELLO ESCOLAR está formado polo Director, que será o 
presidente,o Xefe de estudios, un repesentante do C oncello, 
cinco mestres elexidos democráticamente entre os do  
claustro, cinco pais/nais elexidos democráticamente  polos 
procedementos que cotempla lexislación, un pai/nai elexido 
por designación da A.N.P.A seguindo os procedemento s 
indicados pola administración, un representante do presoal 
de servicios e o secretario con voz pero sen voto. 
Son competencias do Consello Escolar , segundo se indica na 
L.O.E os seguintes: 
• Aprobar e avaliar os proxectos e normas do centro. 
• Aprobar e avaliar a Programación Xeral Anual do cen tro 
sen perxuicio das competencias do claustro de mestr es/as en 
relación á planificación e organización docente. 
• Coñecer as candidaturas á dirección así como os pro xectos 
de dirección presentados polos candidatos. 
• Participar na selección do director do centro nos t ermos 
asignados pola lexislación. 
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• Ser informado do nomeamento e cese dos restantes me mbros 
do equipo directivo. 
• Tras un acordo de dous terzos do consello, propoñer  a 
revogación do nomeamento do director. 
• Decidir sobre a admisión do alumnado coas limitació ns e 
criterios indicados na lexislación vixente. 
• Coñecer a resolución de conflictos disciplinarios e  velar 
porque se ateñan á normativa vixente. 
• Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a 
convivencia no centro, a igualdade entre homes e mu lleres e 
a resolución facífica dos conflictos. 
• Promover a conservación e renovación das instalació ns, 
aprobando de ser preciso a obtención de recursos 
complementarios. 
• Fixar as directrices para a colaboración, con fins 
educativos e culturais, coas administracións locais , outros 
centros e organismos. 
• Analisar e valorar o funcionamento xeral do centro,  a 
evolución do rendemento escolar e os resultados das  
avaliacións internas e externas nas que participe. 
• Elaborar propostas e informes, por iniciativa propi a ou a 
petición da Administración comptente, sobre o funci onamento 
do centro e a mellora da calidade da xestión, así c omo 
sobre calquera outro aspecto relacionado coa súa ca lidade. 
• Calquera outra competencia que lle sexa atribuida p ola 
administración. 
O CLAUSTRO DE PROFESORES está formado por tódolos mestres e 
mestras que presten servicios no centro e será pres idido 
polo director. 
Constitúe o órgano propio de participación do profe sorado 
no goberno do centro tendo como finalidade última 
planificar, coordinar, informar, e de ser o caso de cidir, 
sobre os aspectos educativos do centro. 
Son competencias do Clasutro de profesores segundo se 
indica na L.O.E os seguintes: 
• Formular ó equipo directivo e ó Consello Escolar 
propostas para a elaboración do proxecto de educati vo de 
centro e a programación xeral anual. 
• Aprobar e avaliar a concrección do currículo e tódo los 
aspectos educativos dos proxectos e da programación  xeral 
anual. 
• Fixar os criterios referentes á orientación, titorí a, 
avaliación e recuperación do alumnado. 
• Promover iniciativas no ámbito da experimentación e  da 
investigación pedagóxica así como na formación do 
profesorado do centro. 
• Elexir ós respresentantes do mestres/as no consello  
escolar do centro e participar na selección do dire ctor, 
nos termos establecidos pola lexislación. 
• Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos 
presentados polos candidatos. 
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• Analisar e valorar o funcionamento xeral do centro,  a 
evolución do rendemento escolar e os resultados das  
avaliacións internas e externas que se leven a cabo . 
• Emitir informes sobre as normas de organización e 
funcionamento do centro. 
• Coñecer a resolución de conflictos disciplinarios e  a 
imposición de sancións, velando porque se ateñan a 
normativa vixente. 
• Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a 
convivencia no centro. 
• Calquera outra competencia que lle sexa asignada po la 
Administración Educativa ou polas respectivas norma s de 
organización e funcionamento. 
Organos de coordinación docente: 
A L.O.E establece no se artigo 130 que as administr acións 
educativas regularán o funcionamento dos órganos de  
coordinación docente e orientación, teremos en cont a o 
indicado no anterior Regulamento de Organización de  Centros 
(orde 347/1996) e os órganos de coordinación nela 
establecidos. 
Equipos de ciclo 
Existen no centro catro equipos de ciclo, correspon dentes 
ós tres ciclos de Educación Primaria e o segundo ci clo da 
Educación Infantil. 
Cada un destes equipos está formado por tódolos mes tres/as 
que imparten docencia no ciclo, levando a cabo as s úas 
tarefas de coordinación e reunións segundo o indica do no 
Regulamento de Réximen Interno, incluído ó final de ste 
Proxecto educativo. 
 

Cada equipo estará dirixido por un coordinador, des ignado 
polo director tras proposta do Equipo de ciclo, sen do un 
mestre/a que imparta docencia no ciclo preferibleme nte 
definitivo e con horario completo on centro. 
Son competencias dos Equipos de ciclo as seguintes:  
• Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro 
relativas á elaboración do proxecto educativo e 
programación xeral anual. 
• Formular propostas á comisión de coordinación pedag óxica 
relativas á elaboración dos proxectos curriculares de etapa 
ou a modificación deles. 
• Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 
• Elabora-la programación didáctica das ensinanzas qu e ten 
encomendadas, seguindo as directrices xerais establ ecidas 
• Son competencias do Coordinador de ciclo as seguint es: 
• Dirixir e coordina-las actividades académicas do eq uipo 
de ciclo. 
• Convocar e presidi-las reunións do equipo de ciclo.  
• Participar na elaboración do proxecto curricular de  etapa 
e elevar á comisión de coordinación pedagóxica as p ropostas 
formuladas a este respecto polo equipo de ciclo. 
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• Coordina-las funcións de titoría dos alumnos do cic lo. 
• Coordina-la ensinanza no correspondente ciclo de ac ordo 
co proxecto curricular de etapa. 
• Responsabilizarse da redacción da programación didá ctica 
do ciclo. 
• Responsabilizarse de que se levante acta das reunió ns e 
de que se elabore a memoria final de curso. 
• Coordina-la organización de espacios e instalacións  e 
velar pola correcta conservación do equipamento esp ecífico 
do equipo. 
• Aqueloutras funcións que lle encomende o xefe de es tudios 
na área da súa competencia, especialmente as relati vas ó 
reforzo educativo, adaptación curricular e activida des 
complementarias. 
• Colaborar co secretario ou secretaria na elaboració n e 
actualización do inventario do centro. 
Outros equipos: 
Ademáis dos equipos de ciclo, existen no centro out ra serie 
de equipos de coordinación docente, que complementa n o 
traballo dos anteriormente citados: 
Equipo de Dinaminazación da lingua galega: 
Está constituido por un mestre/a de cada un dos cic los 
tanto de Infantil como de Primaria, estos mestres/a s serán 
designados a proposta da comisión de coordinación 
pedagóxica e nomeados polo director. Asemade tamén formará 
parte deste equipo un responsable do P.A.S segundo indicado 
no artigo 15.2. 
Para tarefas puntuais poderán ser incluidos neste e quipo 
outros membros da comunidade educativa. 
O coordinador deste equipo será elexido de forma an áloga ó 
indicado para os equipos de ciclo. 
Son competencias do Equipo de Dinamización da lingu a galega 
as seguintes: 
 

• Presentar, a través do claustro, propostas ó equipo  
directivo para a fixación dos obxectivos de dinamiz ación 
lingüística que se incluirán no proxecto educativo de 
centro. 
• Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, par a a 
súa inclusión no proxecto curricular, o plan xeral para o 
uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos: 
• Medidas para potencia-lo uso da lingua galega nas 
actividades do centro 
 Proxectos tendentes a lograr unha valoración posit iva do 
uso da lingua propia e a mellora-la competencia lin güística 
dos membros da comunidade educativa. 
• Propoñerlle á comisión de coordinación pedagóxica, para a 
súa inclusión na concreción curricular específico p ara 
potencia-la presencia da realidade galega, cultura,  
historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, 
literatura, arte, folclore, etc no ensino. 
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• Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades 
tendentes á consecución dos obxectivos incluídos no s plans 
anteriores. 
• Presentar para a súa aprobación no consello escolar  o 
orzamento de investimento dos recursos económicos 
dispoñibles para estes fins. 
• Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación  e 
Ordenación 
Universitaria prevexa na súa normativa específica. 
Equipo de actividades extraescolares e complementar ias: 
Este equipo estará constituido por un xefe ou xefa,  
nomeado/a polo director a proposta da xefa estudios , oída a 
opinión da comisión de coordinación pedagóxica, inc luindose 
no mesmo, en cada momento, todo o profesorado que s exa 
preciso en función de cada acrtividade en concreto.  
Equipo de Biblioteca escolar: 
Este equipo formarase en función das necesidades 
específicas en cada curso. 
Procurarase que na súa constitución estean presente s 
respresentantes de tódolos ciclos. 
• equipo estará dirixido por un coordinador/a elexido  de 
forma análoga ó indicado para os equipos de ciclo. 
• Son competencias do Equipo de biblioteca: 
• Organizar a biblioteca e fondos bibliográficos 
• Elaborar, avaliar e actualizar o plan de lector e d e 
biblioteca escolar segundo as indicacións feitas po lo 
Equipo Directivo. 
• Organizar o préstamo de libros da biblioteca de cen tro. 
• Planificar e propoñer actividades para dinamizar a 
biblioteca escolar e fomentar a lectura entre o alu mnado. 
• Propoñer a adquisión de fondos bibliográficos para a 
biblioteca de centro. 
• Incentivar a participación de toda a comunidade esc olar 
nas tarefas propostas. 
• Velar pola conservación e coidado dos fondos 
bibliográficos e outro material dispoñible na bibli oteca. 
• Aquelas outras que lle sexan encomendadas no plan l ector 
e de dinamización da biblioteca escolar. 
Equipo para a dinamización e introducción das T.I.C . 
Este equipo formarase en función das necesidades 
específicas en cada curso. 
Procurarase que na súa constitución estean presente s 
respresentantes de tódolos ciclos. 
O equipo estará dirixido por un coordinador/a elexi do de 
forma análoga ó indicado para os equipos de ciclo. 
Son competencias das T.I.C.: 
• Organizar e velar pola conservación dos medios 
informáticos do centro  
• Elaborar, avaliar e actualizar o plan para a introd ucción 
das T.IC. segundo as indicacións feitas polo Equipo  
Directivo. 
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• Organizar o horario de uso da aula de informática. 
• Planificar e propoñer actividades para dinamizar e 
potenciar o uso das T.I.C entre tódolos membros da 
comunidade escolar. 
• Propoñer a adquisión de equipamento informático e 
elaborar un plan para a súa distribución no centro,  en 
función das necesidades específicas de cada momento . 
• Incentivar a participación de toda a comunidade esc olar 
nas tarefas encamiñadas a poteciar o uso das T.I.C 
• Ser o interlocutor coa U.A.C para a solución de pro blemas 
que xordan ó respecto dos equipos informáticos 
• Organizar vías de formación dentro do centro e info rmar ó 
profesorado das opcións formativas dipoñibles 
• Aquelas outras que lle sexan encomendadas no plan p ara a 
introducción e dinamización das T.I.C. 
Observatorio da convivencia escolar do centro. 
Segundo o indicado no decreto 85/2007, no seu artig o 7º, 
constituise no seo do Consello Escolar o observator io de 
convivencia, nos termos indicados no citado decreto . 
O Observatorio da convivencia está formado polo Dir ector 
que actuará como presidente, o Xefe de Estudos que actuará 
como Vicepresidente, representantes do profesorado,  o 
orientador/a do centro, representante dos pais/nais , un 
representante do consello escolar que desempeñe as funcións 
de desenvolver os programas e iniciativas de coeduc ación, 
unha persoa representante do persoal de servicios. 
As competencias asignadas ó Observatorio da convive ncia 
escolar son as seguintes: 
• A participación na dinamización do plan de conviven cia do 
centro e na mediación escolar. 
• Elaboración, de forma anual, dun informe sobre o es tado 
da convivencia e conflictividade no centro. 
• Coordinación das actuacións conxuntas de tódolos ei dos 
implicados na convivencia escolar. 
• Propoñer á Administración aquelas medidas que consi deren 
oportunas para a mellora da convivencia escolar no centro. 
• Aquelas que lle sexan encomendadas pola Administrac ión ou 
polo Observatorio da Convivencia a nivel provincial . 
 

Comisión de coordinación pedagóxica 
A Comisión de coordinación pedagóxica está integrad a polo 
director, xefe de estudios, os catro coordinadores de 
ciclo, o mestre de apoio ó alumnado con n.e.a.e o e  o 
coordinador do Equipo de dinamización da lingua gal ega. 
Actuará como secretario calquera membro da comisión  
designado polo director. 
Son competencias da comisión de coordinación pedagó xica as 
seguintes : 
• Elevar propostas ó claustro co fin de establecer os  
criterios para a elaboración das concrecións curric ulares. 
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• Velar para que a elaboración dos proxectos curricul ares 
de etapa e o plan de acción titorial se realice con forme os 
criterios establecidos polo claustro. 
• Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo do  
centro, concrecións curriculares e a programación x eral 
anual. 
• Establece-las directrices xerais para a elaboración  das 
programacións didácticas dos equipos de ciclo e do plan de 
acción titorial, así como das adaptacións curricula res 
incluídas no proxecto curricular. 
• Propoñer ó claustro de profesores os proxectos 
curriculares para a súa aprobación. 
• Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos 
proxectos curriculares de etapa. 
• Canaliza-las necesidades de formación do profesorad o cara 
ó centro de Formación Continuada do Profesorado. 
• Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe de estud ios co 
fin de que se designe o responsable do equipo de 
actividades complementarias e extraescolares. 
• Propoñe-los profesores que han de formar parte do e quipo 
de dinamización da lingua galega. 
Departamento de orientación 
A orde do 24 de xullo de 1998 e o decreto 120/1998 
establecen que nos centros educativos galegos debe existir 
un Departamento de orientación, para as tarefas que  ditas 
leis lles asignan. 
Atendendo á mesmas (artigo 4º docreto 120/1998) o 
departamento de 
orientación do noso centro está formado polo Orient ador , o 
profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica,  o 
especialista en Audición e Linguaxe, os coordinador es de 
cada un dos ciclos de primaria, así como o coordina dor do 
segundo ciclo de Educación infantil  e o Director d o 
centro. 
Son compentecias do departamento de orientación do centro, 
asignadas na orde de 24 de xullo, as seguintes : 
• Valorar as necesidades educativas no centro, 
desenvolvendo e avaliando programas específicos de 
intervención. 
• Elaborar, dacordo coas directrices da comisión de 
coordinación pedagóxica, propostas para o plan de 
orientación. 
• Participar na elaboración do Proxecto Educativo e 
concrecións curriculares, incluíndo criterios de ca rácter 
organizativo e pedagóxico para o alumnado con n.e.a .e, 
incluindo a adecuación dos criterios de promoción. 
• Deseñar accións encamiñadas á detección temperá, e a 
prevención de dificultades ou problemas de desenvol vemento 
e aprendizaxe, derivadas tanto das condicións desfa vorables 
como de altas capacidades que presente o alumnado. 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  19  de 154      

• Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseñ o e 
desenvolvemento de medidas de atención á diversidad e. 
• Facilitar ó alumnado o asesoramento e apoio necesar ios 
nos momentos decisivos de maior dificultade. 
• Impulsar a participación do profesorado en programa s de 
investigación e innovación educativa, nos eidos 
relacionados cos hábitos de traballo persoal, apren der a 
pensar, habilidades sociais, técnicas e dinámicas d e grupo 
e calquera outro relacionado co seu ámbito de actua ción. 
• Aquelas outras que lles sexan atribuidas polas 
Administración. 
Actuará como Xefe do departamento o Orientador do centro, 
sendo as súas funcións as seguintes: 
• Dirixir e coordinar as actividades do departamento 
• Responsabilizarse da redacción do plan de actividad es do 
departamento, velar polo seu cumprimento e elaborar  a 
memoria final de curso. 
• Participar na elaboración do Proxecto Educativo e 
Concrecións curriculares, representando ó departame nto na 
comisión de coordinación pedagóxica. 
• Convocar e presidir as reunións do Departamento. 
• Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o  caso. 
• Coordinar a organización dos espacios, instalacións  para 
a orientación, a adquisión do material, e de equipa mento 
específico, velando polo seu uso correcto e conserv ación. 
• Realizar as avaliacións psicopedagóxicas, e asesora r no 
deseño, 
desenvolvemento e avaliación das medidas de atenció n á 
diversidade, conforme o procedemento que se estable za. 
• Facilitar a colaboración entre os membros do 
departamento. 
• Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora  de 
apoio (P.T.) a atención ó alumnado de n.e.a.e, elev ando as 
propostas a xefatura de estudios, cando cumpra, a 
organización da docencia para dito alumnado. 
• Aquelas outras funcións que lles asgine a Administr ación 
relativas á orientación. 
Funcións do titores-titoras: 
 
Son funcións do titor/a do grupo segundo o indicado na 
lexislación vixente, as seguintes: 
• Participar na elaboración do plan de acción titoria l 
• Proporcionar ó comezo de curso toda a información 
necesaria tanto ó alumnado como ás familias, ó resp ecto de 
horarios, actividades extraescolares e complementar ias, 
agrupamentos e aqueles outros aspectos que se consi deren 
oportunos. 
• Coñecer as características persoais de cada cada al umno a 
través do coñecemento expediente persoal do alumno.  
• Coñecer aspectos familiares que inflúan no rendemen to 
escolar do alumno. 
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• Facer un seguimento global do proceso de aprendizax e do 
alumnado, detectando n.e.a.e. 
• Coordinar as Adaptacións Curriculares Individualiza das 
(A.C.I.) que sexan necesarias para o seu alumnado. 
• Facilitar a integración do alumnado no grupo foment ando a 
súa participación nas actividades do centro. 
• Orientar ós alumnos no seu proceso formativo. 
• Informar ó resto do profesorado do grupo de alumnos  das 
caraterísticas do mesmo, especialmente dos problema s de 
aprendizaxe existentes. 
• Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e 
principios de avaliación programados para o mesmo g rupo de 
alumnos. 
• De se-lo caso, organizar e presidi-las reunións de 
avaliación. 
• Coordina-lo proceso de avaliación dos alumnos do se u 
grupo e adopta-la decisión que proceda referente á 
promoción dos alumnos dun ciclo a outro, logo de au diencia 
dos seus pais ou titores legais. 
• Atender, xunto co resto do profesorado, os alumnos e 
alumnas mentres estes permanecen no entro nos perío dos de 
lecer. 
• Colaborar co equipo de orientación educativa e 
profesional do sector nos termos que estableza o me smo e a 
xefatura de estudios. 
• Colaborar cos demais titores no marco dos proxectos  
educativo e concreccións curriculares do centro. 
• Orienta-las demandas e inquedanzas dos alumnos e me diar 
ante o resto de profesores, alumnado e equipo direc tivo nos 
problemas que se presenten. 
• Informa-los alumnos do grupo, os pais e os profesor es de 
todo aquilo que lles afecte en relación coas activi dades 
docentes e o rendemento académico, con especial ate nción ós 
aspectos e medidas tendentes a facilita-la.  
• competencia lingüística dos alumnos e alumnas nas 
dúaslinguas oficiais. 
• Facilita-la cooperación educativa entre os profesor es e 
os pais dos alumnos. 
• Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordi nación 
entre os demais profesores do grupo. 
• Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo  de 
alumnos. 
• Controla-la falta de asistencia ou puntualidade dos  
alumnos, e ter informados ós pais ou titores e o xe fe de 
estudios. 
• Fomenta-la colaboración das familias nasactividades  de 
apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos. 
• Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o m ellor 
desenvolvemento da acción titorial. 
Organos de representación e participación dos pais/ nais e 
A.N.P.A. 
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Existe no centro unha Asocición de Nais e Pais, con stituida 
segundo as indicación da lexislación ó respecto. Co n 
independencia das atribucións e funcións legalmente  
asignadas á mesma, establécese no noso centro as se guintes 
formas de representación dos pais/nais. 
Os pais/nais están representados no Consello Escola r nos 
termos indicados no apartado correspondente, coas f uncións 
e representatividade que lles asgina a lexislación ó 
respecto. 
A A.N.P.A ten tamén un representante no Consello Es colar, 
nos termos anteriormente indicados e coas funcións e 
representatividade que lles asigna a lexislación. 
Además desta representación dos pais/nais, propoñem os as 
seguintes actuacións para a participación dos pais/ nais e 
os seus órganos de representación no centro: 
• Fomentarase a participación activa das familias no 
proceso educativo do alumnado, non só informándoos da 
evolución do mesmo senón incluíndoos en actividades  e 
outros actos educativos que teñan lugar no centro. 
• Colaborarase coa A.N.P.A na difusión das actividade s 
extraescolares organizadas por ela. 
• Fomentarase a participación das familias nas celebr acións 
e outras actividades levadas a cabo no centro. 
• Estableceranse cauces de diálogo e colaboración cos  
repesentantes da A.N.P.A 

 
3.4.- XESTIÓN ECONÓMICA. 
 

Xestión económica do centro: comisión económica: 
Como centro educativo público, e segundo o indicado  no 
decreto 201/2003, o C.E.I.P. Pérez Viondi dispón de  
autonomía na xestión dos seus recursos económicos n os 
termos establecidos polo citado decreto. 
De xeito anual elaborarase un orzamento onde se ind ique a 
previsión de ingresos e gastos. Para a elaboración deste 
orzamento, o secretario ou a persoa encomendada pol o 
director elaborar un anteproxecto que deberá ser re visado e 
aprobado pola comisión económica, pasando nese mome nto a 
constituirse como proxecto de orzamento. Este proxe cto de 
orzamento, tras sera aprobado polo consello escolar , será 
remitido á Consellería de Educacion e O.U. 
Anualmente levarase a cabo a xustificación dos gast os, 
segundo o orzamento plantexado, empregando para est a 
xustificación o procedemento indicado pola Administ ración. 
A comisión económica do centro constitúese no seo d o 
Consello Escolar (decreto 374/1996 artigo 44º) e es tará 
formada polo Director, o Secretario, un mestre/a e un 
pai/nai, ámbolos dous membros do consello escolar. Esta 
comisión ten as competencias e atribucións asignada s pola 
lexislación. 
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4.- Avaliación de diagnóstico 
Segundo o recollido na orde de Orde do 6 de outubro  de 
2010, regula o indicado na L.O.E sobre a posta en p ráctica 
nunha avalición nos centros educativos denominada 
Avaliación de diagnóstico. 
As datas e procedemento desta avaliación, a levar a  cabo en 
cuarto de primaria, serán as indicadas pola Adminis tración 
en cada caso. 
Para levar a cabo esta posta en práctica, e segundo  o 
indicado na mencionada orde, constituirase unha com isión de 
coordinación da avaliación diagnóstica. Dita comisi ón 
estará formada en cada avaliación plantexada polo D irector, 
o Xefe de estudios, o Orientador e o titor do nivel  (cuarto 
de primaria) no que se leve a cabo a avaliación de 
diagnóstico en cada curso. 
A esta comisión encoméndanselle as funcións indicad as na 
orde que regula a avaliación de diagnóstico. 
É función do equipo directivo manter a confidencial idade 
das probas remitidas pola administración e da posta  en 
práctica da mesma, seguindo as indicacións feitas d esde a 
Administración ó respecto. 
A comunicación dos resultados á comunidade escolar,  
levarase a cabo nos termos indicados pola lexislaci ón 
aplicable así como polas instruccións remitidas des de a 
Administración. 
 
5.- Seguimento e avaliacion deste Proxecto Educativ o. 
O presente proxecto educativo, tras ser aprobado po lo 
Consello Escolar, será avaliado por dito órgano col exiado 
de forma continua, de xeito que poidan facerse nel melloras 
que permitan un maior grao de consecución dos obxec tivos 
plantexados. 
En relación ó anteriormente indicado, o consello es colar 
avaliará a consecución dos obxectivos do Proxecto 
Educativo, na última reunión de cada curso escolar,  facendo 
as aportacións para a mellora que considere oportun as. 
Do mesmo xeito, tanto á proposta do claustro de mes tres/as, 
como dos equipos docentes, incluiranse as modificac ións que 
se consideren axeitadas nos distintos plans e concr ecións 
curriculares. Estas propostas serán levadas ó Conse llo 
Escolar, para a súa discusión e aprobación se fose o caso. 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 
 
OBXECTIVOS.- 

• Formarse unha imaxe axustada e positiva identifican do 
gradualmente as propias características, posibilida des e 
limitacións a través da interacción coas outras per soas, 
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desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior 
autonomia persoal. 

• Conocer e representar o propio corpo, identificando  as 
súas partes e algunhas das súas funcións, descubrin do as 
posibilidades de acción e de expresión e coordinand o e 
controlando cada vez con maior precisión xestos e 
movementos. 

• Identificar os propios sentimentos, emocións, e 
necesidades e preferencias, e ser capaces de expres alos e 
comunicalos, así como identificar e respectar tamén  os das 
outras persoas. 

• Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propi a 
acción para realizar tarefas sinxelas ou resolver 
problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas 
frustracións e manifestando unha actitude tendente a 
superar as dificultades que se presentan, reforzand o o 
sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicit ar 
axuda. 

• Adecuar o propio comportamento ás necesidades e 
requerimentos das outras persoas, desenvolvendo háb itos e 
actitu 

 
 
des de respecto, axuda e colaboración. 

• Progresar na adquisición de hábitos e actitudes 
relacionadas coa seguridade, a hixiene, a alimentac ión e o 
fortalecemento da saúde. 

• Progresar na adquisición de hábitos de orde, consta ncia e 
planificación no desenvolvemento das tarefas. 

• Amosar actitudes de aceptación e respecto polas dir encias 
individuais. 

• Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que fa vorece 
a aceptación propia, e o desenvolvemento humano. 

CONTIDOS. 
 
 1.- Bloque: O CORPO E A PROPIA IMAXE. 

• Exploración do propio corpo para tomar conciencia d o 
propio esquema corporal. 

• Identificación, manifestación, regulación e control  das 
necesidades básicas. 

• Adquisición de confianza en sí mesmo. 

• Control progresivos dos sentimentos e emocións. 

• Construcción do esquema corporal a partir das sensa cións e 
percepcións do corpo. 
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• Recoñecemento das percepcións propioceptivas (múscu los, 
articulacións) e das percepcións exteroceptivas 
(sentidos). 

• Aceptación da imaxe corporal, xogando co seu corpo,  
empregando as posibilidades expresivas (xestos, 
movementos). 

• Identificación e expresión de sentimentos e emoción s, 
propios e das demáis persoas. 

• Aceptación da súa persoa confiando nas súas posibil idades 
e aceptando as limitacións. 

• Recoñecemento dos sentidos como medio de desenvolve mento 
cognitivo. 

• Observación dos cambios físicos ó longo do tempo. 

• Valoración das características das demais persoas, 
evitando actitudes discriminatorias. 

• Recoñecementoo de vivencias de referencias espacio-
temporais en relación co propio corpo, co contorno e coas 
demais persoas. 

• Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación d o corpo 
sexuado feminino e masculino. 
2.-Bloque: XOGO E MOVEMENTO. 

• Participación nos xogos e na actividade motriz, amo sando 
iniciativa e constancia. 

• Aceptación do xogo, como medio de disfrute e de rel ación 
cos demáis. 

• Adaptación do ton e da postura as circunstancias. 

• Satisfación polo crecente dominio persoal. 

• Aceptación dos compromisos, fortalecendo vínculos 
afectivos. 

• Comprensión, aceptación e valoración de regras nos xogos. 

• Potenciación do xogo e valoración dos xogos popular es. 

• Coordinación progresiva das habilidades finas e gro sas. 

• Desenvolvemento das habilidades motoras, do control  do 
son, de equilibrio e da respiración. 

• Potenciación das súas capacidades motoras, de coord inación 
e de orientación no espazo. 

• Exploración das posibilidades perceptivas, motrices  e 
expresivas propias e dos demáis. 
3.- Blooque: A ACTIVIDADE COTIÁ. 

• Regulación do comportamento e conciencia da propia 
competencia. 

• Interese por participar en actividades da vida coti á, 
regulando o comportamento para camiñar cara a resol ución 
pacífica de conflictos. 
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• Habilidades para a interacción e colaboración, acep tando a 
diversidade. 

• Hábitos de organización, constancia, iniciativa e e sforzó. 

• Valoración do gusto polo traballo ben feito. 

• Xestión do seu comportamento en función das necesid ades 
das outras persoas, buscando recursos que lles perm itan 
concluir os proxectos, e sendo quen de pedir axuda.  

• Recoñecemento da súa identidade persoal e aplicació n nas 
actividades diarias. 
4.- Bloque. O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE. 

• Recoñecemento das necesidades básicas do corpo. 

• Recoñecemento de situación que favorezan a interacc ión e 
adquisición de hábitos saudables como a hixiene cor poral 
e ambiental, a adecuada alimentación, o consumo 
responsable e o descanso. 

• Aceptación das normas durante as comidas, o descans o, a 
hixiene… 

• Valoración da axuda doutras persoas. 

• Valoración de hábitos favorables para a boa saúde. 

• Colaboración no mantemento de ambientes limpos e 
ordenados. 

• Gusto polo aspecto persoal coidado. 

• Emprego responsable de instrumentos para previr e e vitar 
situacións de risco e accidentes. 

• Fomentar os hábitos de prevención de enfermedades. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

• Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa  
globalidade e as súas partes. 

• Coordinar e controlar o seu corpo e adaptalo a acci ón e a 
vida cotiá. 

• Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e 
sensacións. 

• Construir unha imaxe positiva propia, manifestando 
confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as 
limitacións. 

• Identificar semellanzas e diferenzas entre as perso as 
valorando positivamente a diversidade. 

• Identificar os propios sentimentos e comprender os dos 
demáis. 

• Participar en xogos, respectando as normas. 

• Manifestar hábitos de saúde en canto a alimentación , 
hixiene e benestar. 

• Identificar situación de risco e evitalas. 
 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  26  de 154      

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

 

OBXECTIVOS. 
 

• Observar e explorar de forma activa o seu contorno.  

• Observar os cambios e modificacións a que están som etidos 
os elementos do contorno, relacionándoos cos motivo s que 
os producen. 

• Relacionarse coas demáis persoas, de forma cada vez  máis 
equilibrada e satisfactoria. 

• Coñecer distintos gruposo sociais próximos a súa 
experiencia, as normas e valores da sociedade a que  
pertencen. 

• Apreciar elementos significativos da tradición e cu ltura 
galega. 

• Iniciarse nas habilidades matemáticas, por medio da  
manipulación, relación, orde, clasificación e 
cuantificación. 

• Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida 
de forma lóxica, explorando, ordenando, medindo, 
pensando,etc. 
 

CONTIDOS. 

• Observar e explorar de forma activa o seu contorno.  

• Observar os cambios e modificacións a que están 
sometidos os elementos do contorno, relacionándoos 
cos motivos que os producen.  

• Relacionarse coas demáis persoas, de forma cada vez  
máis equilibrada e satisfactoria.  

• Coñecer distintos grupos sociais próximos a súa 
experiencia, as normas e valores da sociedade a que  
pertencen.  

• Apreciar elementos significativos da tradición e 
cultura galega.  

• Iniciarse nas habilidades matemáticas, por medio da  
manipulación, relación, orde, clasificación e 
cuantificación.  

• Empregar o coñemento matemático para interpretar a 
vida de forma lóxica, explorando, ordenando, medind o, 
pensando, etc.  
 
1.- Bloque.- MEDIO FÍSICO: ELEMENTOOS, RELACIÓNS E 
MEDIDAS. 
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• Interese pola exploración de obxetos e materiais 
presentes no medio. 

• Recoñecemento das propiedades e atributos de obxect os 
e materiais, para aplicalos a vida diaria. 

• Interese pola clasificación e aproximación á 
cuantificación de coleccións. 

• Identificación de formas planas e tridimensionais e n 
elementos do contorno. 

• Recoñecemento do uso do número na vida diaria. 

• Emprego dos números para identificar, contar, 
numerar, clasificar. 

• Utilización da acción de contar como estratexia e 
como verificación de resultados. 

• Localizar un dato numérico, facer unha repartición,  
realizar unha estimación. 

• Utilización de xogos de mesa para unir o razoamento , 
a reflexión e o divertimento. 

• Achegamento a algunas magnitudes físcicas, peso, 
lonxitude, capacidade, tempo… 

• Adquisición progresiva da noción do paso do tempo 
mediante actividades da vida cotiá. 

• Orientación temporal en situacións cotiás. 

• Aproximación o uso do calendario. 

• Establecemento de relación de orientación espacial,  
localización, dirección, distancia, posición respec to 
a persoas lugares. 

• Exploración lúdica das propiedades dalgúns corpos 
xeométricos elementais. 

• Representación e interpretación do espazo en debuxo s, 
planos, mapas,… 
 
2.- Bloque. ACHEGAMENTO Á NATUREZA. 

• Identificación e fundamento do estudo dalgunhas 
características e función vitais dos seres vivos. 

• Diferenciación entre seres vivos e inertes. 

• Observación dun ser vivo no seu medio natural. 

• Observación das características, funcións e cambios  
nos sers vivos. 

• Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos 
do medio natural, especialmente animais e plantas. 

• A auga na natureza, descubrimento das diferentes 
formas en que se encontra. 

• Comprender a necesidade da auga para o 
desenvolvemento da vida. 

• Facer un uso responsable da auga. 
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• Identificación dos cambios en canto á luminosidade,  
a posición do sol, da lúa ao longo dun día, dos 
meses,… 

• Coñecer os fenómenos do medio natural. 

• Coñecer fenómenos producidos pola acción humana 
(encoros, aeroxeneradores,…). 

• Gozar coas actividades en contacto coa natureza, 
valorando a súa importancia para a saúde e benestar . 
 
3.- Bloque. CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE. 

 
• Identificación da familia e a escola como primeiros  

grupos sociais de pertenza. 

• Valoración das relacións afectivas que se 
establecen na familia e na escola. 

• Interese e disposición favorable para iniciar 
relacións con nenos/nenas doutras culturas. 

• Achegamento as funcións das persoas, evitando 
esteriotipos sexistas. 

• Colaboración coas compañeiras/compañeiros da aula, 
usando pautas adecuadas de comportamento. 

• Recoñecemento dalgúns signos de identidade da 
cultura galega. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

• Explorar obxectos e elementos do contorno e actuar 
sobre eles. 

• Empregar os números para identificar, contar, 
clasificar, etc., elementos da realidade. 

• Resolver problemas sinxelos relacionados con 
situacións cotiás. 

• Empregar e comparar magnitudes de peso, lonxitude e  
capacidade. 

• Recoñecer aspectos xeométricos básicos. 

• Representar e describir de xeito elemental situació n 
propias en relación coas demáis persoas e cos 
obxectos. 

• Interesarse polo medio natural e os seus cambios. 

• Ordenar temporalemente feitos referidoso a súa vida . 

• Recoñecer as diferentes etapas da vida das persoas e 
doutros seres vivos. 

• Coñecer os grupos sociais máis significativos do 
contorno, sabendo algunhas características da súa 
organización. 
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• Saber poñer exemplos sinxelos dalgúns servizos 
comunitarios. 

• Valorar a diversidade e riqueza das manifestacións 
culturais próximas. 
 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E 
REPRESENTACIÓN. 

OBXECTIVOS. 
 

•  Utilizar diversas linguaxes como instrumentos de 
comunicación, de expresión de ideas, de aprendizaxe s e de 
gozo. 

• Recoñecer a importancia das manifestacións non 
verbais como elementos de comunicación. 

• Comprender que as palabras, números, notas musicais  e 
outros símbolos, poden representar os pensamentos, ideas e 
intencións de persoas. 

• Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais, 
valorando a linguaxe como ferramenta de relación co s 
demáis. 

• Comprender a intencionalidade comunicativa 
doutros/doutras nenos/nenas,así como das persoas ma iores. 

• Inciarse no uso oral dunha lingua estranxeira. 

• Achegamento á lingua escrita por medio de diversos 
tipos de textos. 

• Comprender, reproducir, reescribir e recrear textos  
(de acordó coa etapa correspondente). 

• Facer uso da biblioteca, valorándoa sobre todo como  
fonte de pracer. 

• Potenciar a capacidade creativa (imaxinar, inventar , 
transformar). 

• Achegarse ao coñecemento das obras artísticas. 

• Potenciar a producción artística persoal, 
desenvolvemento sentimento de autoconfianza. 

• Achegarse ao emprego das TIC,s. 

 
CONTIDOS. 
 
1 Bloque. LINGUAXE VERBAL. 
 
Linguaxe verbal: 
 

• Utilizar a linguaxe oral para evocar e relatar 
feitos. 
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• Uso progresivo (acordó coa idade) de léxico variado , 
aumentando a precisión e mellorando a estructuració n 
das frases. 

• Participar de forma oral en conversas, incrementand o 
o vocabulario. 

• Participar en situación de comunicación, respectand o 
as quendas e escoitando atentamente. 

• Acomodación dos enunciados aos formatos 
convencionais. 

• Emprego axeitado de saúdos, despedidas, fórmulas de  
cortesía… 

• Interese por participar en interaccións orais en 
lingua estranxeira, amosando actitude positiva. 

Lingua escrita. 
 

• Achegamento á lingua escrita como medio de 
comunicación, a través de diferentes soportes. 

• Prestar atención na escoita de narracións lidas por  
outras persoas. 

• Iniciación no uso da lingua escrita. 

• Diferenciación entre as formas escritas e outras 
formas de expresión gráfica. 

• Identificación de palabras e frases moi usuais. 

• Interese por producir mensaxes con trazos cada vez 
máisi precisos e lexibles. 

Literatura. 
 

• Escoita e comprensión da lectura en voz alta de 
relatos, poesías, rimas, contos, lendas,… 

• Dramatización de textos. 

• Memorización e recitado de pequenos poemas, rimas,…  

• Participación en xogos lingüísticos, para divertirs e 
e aprender. 

• Uso da biblioteca do centro como medio de 
aproximación a literatura e como espazo de diversió n 
e coñecemento. 

 
2.Bloque. LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E  
CORPORAL. 
 

• Exploración sensorial do contorno: tocar, ulir, ver , 
oir,… 

• Enriquecer a actividade creativa, a través da 
imaxinación e a fantasía. 
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• Descubrimento de elementos da linguaxe plástica 
(liña, cor, textura,…). 

• Exploración das posibilidades plásticas e creativas  
de distintos materiais (papel, cartón, plástico, 
tea,…). 

• Exploración de distintas técnicas (debuxo, pintura,  
modelado, collage,…) como recursos e medios de 
expresión e comunicación. 

• Coñecemento das posibilidades de transformación dos  
materiais e obxectos. 

• Emprego de recursos como luz natural, lámpadas, 
proxector, para descubrir as posibilidades plástica s 
da luz. 

• Interpretación e valoración de diferentes tipos de 
obras plásticas presentes na aula e noutros lugares . 

• Exploración das posibilidades sonoras da voz e do 
propio corpo. 

• Vivencia do son e do silencio. 

• Recoñecemento de sons do contorno natural e social.  

• Aproveitar as sensacións que lles xenera a música 
para crear secuencias de movementos e ritmos. 

• Audición atenta de obras musicais populares, clásic as 
e contemporáneas. 

• Participación activa en xogos musicais e danzas. 

• Participación en actividades de dramatización, xogo  
simbólico e outros xogosoo de expresión corporal. 

3. Bloque. LINGUAXE AUDIOVISUAL E TIC. 
 

• Identificación da utilidade de instrumentos como 
fontes de información, exploración, expresión. 

• Achegamento a producción audiovisuais. 

• Concienciación da necesidade do uso moderado dos 
medios audiovisuais e TIC. 

• Achegamento ao uso do ordenador, cámara de fotos,… 

• Valoración crítica dos contidos e das estéticas das  
producción audiovisuais . 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

o Utilizar a lingua oral de modo conveniente segundo as 
intencións comunicativas. 

o Comprender mensaxes orais diversos, mostrando unha 
actitude de escoita atenta e respetuosa. 

o Amosar unha actitude positiva cara a aprendizaxe da  
lingua estranxeira. 
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o Amosar interese polos textos escritos, iniciándose no 
uso e comprensión das súas finalidades. 

o Interese por participar nas situación significativa s 
de lectura e escritura. 

o Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta  
de textos literarios: contos, relatos, lendas, 
rimas,… 

o Utilizar a biblioteca con respecto e coidado. 
o Expresarse e comunicarse utilizando medios de 

liguaxes artísticos e audiovisuais. 
o Mostrar interese por explorar as súas posibilidades  

de expresión e representación. 
o Utilizar na medida das súas posibilidades a linguax e 

audiovisual e as TIC . 

 
METODOLOXÍA. 

1.  ORGANIZACIÓN DO AMBIENTE. 
 

♦ ESPAZOS. 

• Procurarase que os nenos e as nenas dispoñan de 
lugares propios para estar sós, e tamén lugares de uso 
común cos demáis. 

• Xerar un ambiente físico que sexa grato, 
afectivamente significativo e estéticamente 
agradable, que lles permita sentirse cómodos e 
seguros. 

♦ TEMPO 

• O tempo organizarase con flexibilidade, de xeito qu e 
se poida adecuar as características das tarefas.  

• Combinaranse tempos de rutinas, con tempos de 
actividades específicas segundo as necesidades e 
características dos nenos e das nenas .  

2.  ASPECTOS DIDÁCTICOS. 
� Enfoque globalizador na organización dos contidos. 
� As propostas Terán como punto de partida situación 

globais, nas que se poñerán en xogo os contidos das  
diferentes áreas. 

� Ofreceránselle os nenos e as nenas situación de 
aprendizaxe nas que poidan facer propostas, tomar 
decisión, e anticipar as súas acción. 

� Favoreceranse as relación interpersonais e o 
establecemento de vínculos afectivos co traballo en  
grupo. 

� Daremos gran importancia ao xogo, tendo en conta qu e 
é a actividade propia desta etapa. 
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� Os nenos e as nenas deben sentirse seguros e formar  
unha autoimaxen positiva, para iso a afectividade 
debe ser o fío conductor. 

3.  PROFESORADO. 
 

� Potenciaremos no noso alumnado habilidades de 
pensamento que o axuden a encontrar sentido á súa 
experiencia. 

� Proporcionaremos ferramentas que lles permitan 
evolucionar nos coñecementos e habilidades. 

� Velaremos por manter un ambiente educativo onde pri me 
a valoración positiva nas interaccións. 

� Preservaremos a expontaneidade da creación, usando a 
prudencia nas valoracións sobre as producción 
infantís, evitando criterios preestablecidos de 
beleza e perfección. 

 
4.  AGRUPAMENTOS. 

 

� Gran grupo e apropiado prap asambleas, 
conferencias, planificación de actividades, 
lectura de textos, debates. 

� Pequeno grupo ideal para favorecer a cooperación. 
Deben ser grupos variables. 

 
� Actividadde individual: favorece a interacción co 

docente, a responsabilidade, a autonomía e a 
autoxestión . 
 

5.  APERTURA AO ENTORNO. 

 
� Procuremos manter unha boa comunicación coas 

familias, co fin de unificar criterios casa-escola.  
� Promoveranse saídas e visitas planificadas. 
� Os días posteriores as saídas crearanse situación d e 

comunicación e intercambio de impresión, mediante 
distitintas linguaxes. 

� Propiciarase tamén a relación cos/coas nenos/nenas 
doutras aulas, con outros profesores así como co 
persoal non docente. 

6.COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

� As competencias básicas veñen indicadas para o ensi no 
obrigatorio, pero é preciso o seu desenvolvemento 
dende o comezo da escolarización, polo tanto serán os 
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referentes que guíen a práctica educativa e o 
tratamento das áreas. 
O paradigma educacional referente debe ser o de 
“APRENDER A APRENDER” e “APRENDER FACENDO”. 

� COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
� A competencia lingüística permite expresar 

pensamentos, dialogar, estructurar o coñecemento, 
adoptar decisión, xerar ideas, desenvolver a 
autoestima e autoconfianza. 

� En educación infantil contribuirase á mellora desta  
competencia fomentando a participación, respectando  a 
diversidade de respostas e ofrecendo un clima que 
anime a ler, escribir e conversar. 

� COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
� Consiste na habilidade para empregar e relacionar o s 

números, símbolos, operación básicas, e para resolv er 
problemas relacionados coa vida cotiá. 

� Na educación infantil contribuirase empregando 
elementos e razoamentos matemáticos que axuden a 
enfrontarse ás situación cotiás e reais que o 
precisen. 

� Tamén se iniciará ao alumnado no pensamento 
científico, potenciando habilidades como: recoñecer  
evidencias, formular hipótesis e interrogantes, 
descubrir alternativas, verificar, predecir, xerar 
ideas e solución…. 

  
� Asimismo é preciso que se propoñan situación nas 

cales sexa necesario resolver problemas reais 
recorrendo os recursos tecnolóxicos. 

� COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ. 
� Competencia cultural e artística: 

Propiciando que o centro estea aberto ás 
manifestacións culturais e artísticas, converténdos e 
nun espazo no que se aprecie e goce coa arte e que se 
propicie a expresión artística e se manteña unha 
actitude aberta cara a diversidade cultural. 

� Competencia para “APRENDER A APRENDER”. 
Contribuiremos incidindo na potenciación da 
comprensión e da expresión lingüística, a memoria, do 
traballo cooperativo, da resolución de problemas e do 
tratamento da información a través dos recursos 
tecnolóxicos. 
Autonomía e iniciativa persoal: 
Pódese contribuir a mellorar esta competencia 
permintindo imaxinar, empreder acción, desenvolver 
proxectos con creatividade, confianza e 
responsabilidade. 
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MATERIAIS E RECURSOS. 
� Material impreso (libros de fichas, cadernos de 

matemáticas, cadernos de grafomotricidade, contos, 
láminas, pictogramas, fotografías,…) 

� Material funxible (papel, pintura, plastilina,…) 
� Recursos da aula (xogos, xoguetes, biblioteca, 

pavillón, aula de informática, salón de actos, 
material audiovisual). 

� Recursos aportados polas familias para certas 
actividades. 

� Material de refugallo que se poida aproveitar para 
actividades plásticas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 
 

� Adaptaremos as situación e a práctica educativa as 
características personais, necesidades, intereses e  
proceso de maduración dos nenos/nenas. Esta actitud e 
será amosada por todo o persoal do centro educativo . 

� Deseñaranse (a través do departamento de orientació n) 
acción e recursos encamiñados á atención temperá e a 
prevención de problemas de desenvolvemento ou 
aprendizaxe. 

� Facilitarase a coordinación de tódalas persoas que 
interveñan na atención do alumnado. 
 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A avaliación na educación infantil terá as seguinte s 
características: 
 

� É habitual e permanente. 
� Global, continua e formativa. 
� Adecuadas as capacidades expresadas nos obxectivos de 

etapa. 
� Continua durante todo o proceso de ensino-

aprendizaxe. 
� Formativa, para permitir mellorar a intervención 

educativa. 
� Basada na observación directa e sistemática. 
� O profesorado avaliará as aprendizaxes do alumnado e 

tamén a propia práctica docente. 
� Levaranse a cabo sesión de avaliación do titor/tito ra 

co resto de profesionais que atenden ao grupo (unha  por 
trimestre). 
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� No nivel de tres anos efectuarase unha avaliación 
inicial, optida da observación directa e da informa ción 
recadada das familias. 

� A finalización do ciclo emitirase un informe coas 
valoracións e observacións sobre o grao de desenvol vemento 
nas competencias básicas e facendo constar os aspec tos 
máis salientables do progreso educativo. 

� Utilizaranse diversos documentos. 
o No expediente persoal do alumno/alumna: 

- Informe persoal. 

- Informe de avaliación inicial. 

- Informe anual individualizado. 

- Informe de final de ciclo. 
o Informe de comunicación as familias trimestral. 

� Adoptaranse medidas que garantan a seguridade e 
confidencialidade de datos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
� Participación nas actividades propostas polo equipo  

de biblioteca.  
� Asistencia a actuacións, conferencias, 

representacións, etc., tanto as que se leven a cabo  
no centro, como a outras promovidas polos concellos  
ou outros organismos que sexan adecuadas para estas  
idades.  

� Participación activa en festivais: magosto, nadal, 
entroido.  

� Celebración de datas conmemorativas:  
o Día da paz.  
o Día do libro.  
o Día da constitución.  
o Día do medio ambiente.  

� Saídas programadas de acordó cos contidos e 
obxectivos.  

� Actividades de interrelación con outras aulas.  
� Proxeccións (semanas) de películas, fotografías, 

documentais, contos, etc, que se adecuen e reforcen  
os contidos dados nas unidades didácticas.  

� Segundo a decisión das familias poderán asistir ás 
actividades extraescolares propostas pola asociació n 
de país/nais e polo centro en horas non lectivas.  
 

CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
� Coidado da saúde: 

o Incidir na adquisición de hábitos de hixiene e 
alimentación. 

o Promover o consumo de alimentos sans. 
o Rexeitar o consumo excesivo de lambetadas. 
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o Recoñecer, previr e evitar situación perigosas e 
accidentes. 

� Consumo responsable: 
o Procurar que adquiran actitude crítica e 

responsable cara as mensaxes e publicidade que 
reciben constantemente sobre o consumo. 

o Aproveitar ao máximo posible o material escolar. 
� Protección do medio: 

o Iniciación na reciclaxe. 
o Uso de materiais de refugallo para algúns traballos  

plásticos. 
o Concienciar da necesidade de aforrar auga, 

electricidade, calefacción… 
� Cidadanía: 

o Dialogar sobre a necesidade de ser responsables, de  
recoller as súas cousas, de cooperar, de compartir.  

o Fomentar actitudes de compañerismo, solidariedade e  
tolerancia. 

o Rexeitar acción discriminatorias. 
� Seguridade: 

o Xogos con sinais de tráfico e con personaxes como 
policías, axente de protección civil, etc. 

o Establecer normas na aula e no centro como non 
correr e usar adecuadamente o mobiliario. 

o Incidir na necesidade de obedecer cando vai pola 
rúa. 
 

CONCRECIÓN DO PLAN DAS TIC. 
� Familiarizarse cos recursos presentes na aula. 
� Breve coñecemento das partes do ordenador (teclado,  

pantalla, rato,…). 
� Iniciarse no manexo do ordenador: encender, apagar,  

mover o rato. 
� Xogos de relacionar, clasificar, identificar, conta r, 

…elementos. 
� Xogos de discriminación de cores e formas. 
� Actividades propostas no CD do material do alumno/a . 
� Asistencia periódica á aula de informática. 
� Actividades do programa CLIK. 
� Iniciación no uso da pizarra dixital. 
� Iniciarse na utilización o internet como víai para 

obter información, programas educativos e difusión de 
actividades,… 
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Áreas. 
Área de coñecemento do medio natural, social e cult ural.  
Introdución. 
Características da área. 
O bloque 1. Os seres humanos e a saúde, integra 
coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes 
encamiñados ao coñecemento do propio corpo e das 
interaccións deste cos demais seres humanos e co me dio, á 
prevención das condutas de risco e á toma de 
iniciativas para desenvolver e fortalecer comportam entos 
responsables e estilos de vida con calidade e sauda bles. 
Recolle tamén o coñecemento de si mesmo para valora rse como 
ser diferente así como para respectar a diversidade  e para 
facilitar o equilibrio emocional. 
O bloque 2. As plantas e os animais, oriéntase basi camente 
ao coñecemento, respecto e aprecio polos  seres viv os, 
xunto a aspectos relativos aos beneficios e coidado s que 
precisan e ao interese por conservar a biodiversida de da 
Terra.  
O bloque 3. A vida en sociedade, inclúe contidos or ientados 
á comprensión do funcionamento da sociedade a parti r da 
análise de organizacións próximas e dunha aproximac ión ao 
coñecemento das institucións galegas, españolas e e uropeas. 
O bloque 4. O medio físico: espazo e materiais, inc lúe 
contidos que van desde a percepción e a representac ión 
espacial ata o universo, pasando polo clima e a súa  
influencia, a auga e o seu aproveitamento, os fenóm enos 
físicos, as substancias e os cambios químicos, así como a 
capacidade das persoas para actuar sobre eles. 
O bloque 5. O paso do tempo, inicia o alumnado a ap reciar 
os cambios e o paso do tempo, inclúe contidos relat ivos á 
súa medida e o achegamento á súa conceptualización a partir 
da historia persoal, do tempo familiar e local, axu dando a 
sentar as bases para un pensamento cronolóxico. Pod e tamén 
abordar a vida noutros tempos (alimentación, as ach egas de 
mulleres e homes relevantes da historia de Galicia,  de 
España e de Europa, o vestiario, as festas, os xogo s 
infantís, algúns aspectos do patrimonio artístico g alego... 
a partir da caracterización dalgunhas sociedades de  épocas 
históricas. 
O bloque 6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías, incl úe os 
contidos que se refiren á alfabetización nas tecnol oxías a 
través do traballo con máquinas e aparellos relacio nados 
coa vida doméstica e cotiá, así como coas TIC (tecn oloxías 
da información e da comunicación. Este bloque desen volverá 
a participación igualitaria de nenas e nenos na uti lización 
de aparellos, máquinas e tecnoloxías coa finalidade  última 
de formar unha cidadanía activa e unhas persoas 
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participativas, críticas, responsables e intelixent es no 
seu uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obxectivos. 
* Comportarse de acordo cos hábitos de saúde e coid ado 
persoal que derivan do coñecemento do corpo humano,  
amosando unha actitude de aceptación e de respecto polas 
diferenzas individuais (idade, sexo, etnia, caracte rísticas 
físicas, personalidade  
* Identificar e analizar as características, organi zación e 
interaccións de aspectos relevantes do contorno nat ural, 
social e cultural, progresando no dominio de ámbito s 
espaciais cada vez máis complexos.  
* Promover un sentimento positivo de pertenza aos g rupos 
sociais de referencia: a unha familia, a unha escol a... a 
unha comunidade nacional (Galicia , a un Estado (Es paña , a 
unha cultura europea e a unha universal, desde posi cións 
solidarias e respectuosas con outras culturas a par tir da 
propia identidade. 
* Identificar o patrimonio natural, cultural, histó rico e 
artístico galego diferenciándoo do doutras comunida des, 
identidades e Estados e participando na súa defensa  e 
conservación.  
* Recoñecer, valorar e apreciar a existencia de ide ntidades 
sociais e culturais diversas con características pr opias e 
singulares (costumes, lingua, intereses, celebració ns..., 
tomando conciencia da súa pertenza a unha delas e 
respectando as outras no marco dos dereitos recoñec idos ás 
persoas nas declaracións universais e nos documento s 
lexislativos. 
* Identificar, suscitar e resolver interrogantes e 
problemas relacionados co contorno usando estratexi as de 
busca, selección e tratamento da información, formu lación 
de hipóteses, comprobación delas, exploración de so lucións 
alternativas e reflexión sobre o propio proceso de 
aprendizaxe, e tamén mantendo unha actitude crítica  ante as 
fontes de información. 
* Expresar e comunicar os contidos da área de xeito  persoal 
e creativo, seleccionando e interpretando datos, pr ocesos, 
feitos, etc. e integrando códigos diversos (numéric os, 
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gráficos, cartográficos, artísticos, lingüísticos  
procedentes das diferentes linguaxes. 
* Participar activamente no traballo de grupo plani ficando 
e realizando tarefas conxuntas, dialogando e argume ntando 
as propias opinións e contrastándoas coas das outra s 
persoas e adoptando un comportamento responsable, 
construtivo, comprometido e solidario, respectando as 
regras de organización pactadas e os principios bás icos do 
funcionamento democrático. 
* Identificar, analizar e valorar criticamente a 
intervención humana no medio e o seu impacto a curt o e a 
longo prazo, adoptando o compromiso individual e co lectivo 
de actuar na defensa, conservación e recuperación d o medio 
natural e do patrimonio cultural. 
* Recoñecer no medio natural, social e cultural, ca mbios e 
transformacións relacionados co paso do tempo e ind agar 
algunhas relacións de simultaneidade e sucesión par a 
aplicar estes coñecementos á comprensión doutros mo mentos 
históricos. 
* Planificar e realizar proxectos e aparellos sinxe los 
relacionados coa vida cotiá e familiar cunha finali dade 
previamente establecida, utilizando os coñecementos  das 
propiedades elementais dalgúns materiais, substanci as e 
obxectos. 
* Analizar máquinas e aparellos diversos do contorn o (de 
uso doméstico, laboral... identificando algúns  ele mentos 
constitutivos e formas de enerxía necesarias, valor ando a 
contribución da ciencia e da técnica na mellora das  
condicións de vida familiares e sociais. 
* Utilizar de xeito responsable e creativo as TIC e  o 
material relacionado coa experimentación e co traba llo de 
campo para aprender a aprender, para obter informac ión e 
para compartir coñecementos. 
 
Área de educación artística.  
 
Obxectivos. 
* Desenvolver mecanismos de sensibilidade estética e a 
creación artísticas para promover a percepción e a 
expresión de ideas, emocións, sentimentos e vivenci as. 
* Formar progresivamente o sentido estético persoal  como 
recurso para apreciar e valorar elementos constitut ivos das 
artes e obras verdadeiramente artísticas; desenvolv er o 
xuízo crítico e o posicionamento pluralista na apro ximación 
ás obras artísticas e ás autoras e autores. 
* Indagar nas posibilidades do son, da imaxe e do m ovemento 
como elementos de representación e de comunicación e 
utilizalas para expresar ideas e sentimentos, contr ibuíndo 
con iso ao equilibrio afectivo e á relación coas de mais 
persoas. 
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* Explorar e coñecer materiais e instrumentos diver sos e 
adquirir códigos e técnicas específicas das diferen tes 
linguaxes artísticas para utilizalos con fins expre sivos e 
comunicativos.  
* Aplicar os coñecementos artísticos na observación  e na 
análise de situacións e de obxectos da realidade co tiá e de 
diferentes manifestacións do mundo da arte e da cul tura 
para comprendelos mellor e formar un gusto propio. 
* Manter unha actitude de busca persoal e colectiva , 
articulando a percepción, a imaxinación, a indagaci ón e a 
sensibilidade e reflexionando á hora de realizar e 
desfrutar de diferentes producións artísticas.  
* Recoñecer que as diversas manifestacións da arte e da 
cultura son fonte de coñecemento, foron realizadas por 
homes e por mulleres e reflicten a súa experiencia e 
percepción da vida. 
* Coñecer algunhas das posibilidades dos medios 
audiovisuais e das tecnoloxías da información e da 
comunicación en que interveñen a imaxe e o son, e 
empregalas como recursos para a observación, para a  busca 
de información e para a elaboración de producións p ropias, 
xa sexa de forma autónoma ou en combinación con out ros 
medios e materiais.  
* Valorar e compartir manifestacións artísticas do 
patrimonio cultural galego apreciando a súa riqueza  e 
diversidade e comprometéndose na súa defensa, conse rvación 
e difusión. 
* Coñecer e valorar diferentes manifestacións artís ticas do 
patrimonio cultural doutros pobos, colaborando na 
conservación e renovación das formas de expresión l ocais e 
nacionais e estimando o enriquecemento que supón o 
intercambio con persoas de diferentes culturas que 
comparten un mesmo contorno. 
* Desenvolver unha relación de autoconfianza coa pr odución 
artística persoal, respectando as creacións propias  e as 
das outras persoas, cunha actitude de interese e de  
admiración polo distinto e/ou novo, sabendo recibir  e 
expresar críticas e opinións, e utilizándoas como r ecurso 
para a mellora. 
* Participar activamente en producións artísticas d e forma 
cooperativa, asumindo distintas funcións e colabora ndo na 
resolución dos problemas que se presenten para cons eguir un 
produto final o máis satisfactorio posible. 
* Coñecer algunhas das profesións dos ámbitos artís ticos, 
interesándose polas características do traballo das  
artistas e dos artistas e desfrutando como público na 
observación e recreación das súas propias produción s. 
* Valorar no contorno próximo as intervencións artí sticas 
das que cumpriría dispor co fin de crear espazos 
esteticamente agradables que contribúan a mellorar a 
calidade de vida.  
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Área de lingua galega e literatura.  
 
Obxectivos. 
* Comprender e expresarse oralmente e por escrito d e xeito 
adecuado nos diferentes contextos da actividade soc ial e 
cultural cotiá. 
* Utilizar a lingua oral de xeito adecuado na activ idade 
social e cultural adoptando unha actitude respectuo sa e de 
cooperación. 
* Utilizar a lingua eficazmente na actividade escol ar tanto 
para buscar, recoller, seleccionar, contrastar, tra nsformar 
e procesar información, como para escribir textos p ropios 
do ámbito académico. 
* Usar, en situacións relacionadas coa escola e coa  súa 
actividade, as diversas clases de escritos coa axud a dos 
cales se produce a comunicación, tanto entre as per soas 
como destas coas institucións públicas ou privadas.  
* Utilizar os medios de comunicación social e as 
tecnoloxías da información e da comunicación para o bter, 
interpretar e valorar informacións e opinións difer entes. 
* Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus dif erentes 
departamentos como fonte de recursos variados para o 
desfrute e o pracer de ler, así como para a obtenci ón de 
informacións variadas. 
* Utilizar a lectura como fonte de pracer e de 
enriquecemento persoal, e aproximarse a obras relev antes da 
tradición literaria galega para desenvolver hábitos  
lectores. 
* Comprender textos literarios de xéneros diversos 
procedentes da literatura infantil e xuvenil galega  
adecuados en canto á temática e complexidade e inic iarse no 
coñecemento das convencións específicas da linguaxe  
literaria. 
* Valorar e estimar a lingua galega como lingua pro pia como 
mostra de identidade de Galicia e recoñecer a exist encia da 
diversidade lingüística como feito cultural enrique cedor. 
* Facer uso dos coñecementos sobre a lingua e sobre  as 
normas de uso lingüístico para escribir e falar de maneira 
adecuada, coherente e correcta e para comprender te xtos 
orais e escritos.  
* Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas 
para evitar estereotipos lingüísticos que supoñan x uízos de 
valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 
 
 
Área de lingua castelá e literatura.  
Obxectivos. 
* Comprender e expresarse oralmente e por escrito d e xeito 
adecuado nos diferentes contextos da actividade soc ial e 
cultural cotiá. 
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* Utilizar a lingua oral de xeito adecuado na activ idade 
social e cultural adoptando unha actitude respectuo sa e de 
cooperación. 
* Utilizar a lingua eficazmente na actividade escol ar tanto 
para buscar, recoller, seleccionar, contrastar, tra nsformar 
e procesar información, como para escribir textos p ropios 
do ámbito académico. 
* Usar, en situacións relacionadas coa escola e coa  súa 
actividade, as diversas clases de escritos coa axud a dos 
que se produce a comunicación, tanto entre as perso as como 
destas coas institucións públicas ou privadas.  
* Utilizar os medios de comunicación social e as 
tecnoloxías da información e da comunicación para o bter, 
interpretar e valorar informacións e opinións difer entes. 
* Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus dif erentes 
departamentos como fonte de recursos variados para o 
desfrute e o pracer de ler, así como para a obtenci ón de 
informacións variadas.  
* Utilizar a lectura como fonte de pracer e de 
enriquecemento persoal, e aproximarse a obras relev antes da 
tradición literaria para desenvolver hábitos lector es. 
* Comprender textos literarios de xéneros diversos 
procedentes da literatura infantil e xuvenil adecua dos en 
canto á temática e a complexidade e iniciarse no 
coñecemento das convencións específicas da linguaxe  
literaria. 
* Facer uso dos coñecementos sobre a lingua e das n ormas de 
uso lingüístico para escribir e falar de maneira ad ecuada, 
coherente e correcta e para comprender textos orais  e 
escritos.  
* Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas 
para evitar estereotipos lingüísticos que supoñan x uízos de 
valor e prexuízos clasistas, racistas ou  
 
Área de matemáticas.  
 
Obxectivos. 
* Apreciar o papel das matemáticas na vida cotiá, g ozar co 
seu uso e recoñecer o valor de actitudes como a exp loración 
de distintas alternativas, a conveniencia da precis ión ou a 
perseveranza na busca de solucións. 
* Recoñecer situacións do medio habitual do alumnad o que 
requiran, para a súa comprensión ou tratamento, de 
operacións elementais de cálculo; formulalas median te 
formas sinxelas de expresión matemática ou resolvel as 
empregando os algoritmos correspondentes; valorar o  sentido 
dos resultados, a presentación ordenada e clara e a  
explicación oral e por escrito dos procesos seguido s. 
* Empregar o coñecemento matemático para comprender , 
valorar e producir informacións e mensaxes sobre fe itos e 
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situacións da vida cotiá e recoñecer o seu carácter  
instrumental para outros campos de coñecemento. 
* Coñecer, valorar e adquirir seguridade nas propia s 
habilidades matemáticas para afrontar situacións di versas 
que permitan gozar dos aspectos creativos, estético s ou 
utilitarios e confiar nas súas posibilidades de uso . 
* Empregar e elaborar instrumentos e estratexias pe rsoais 
de cálculo mental e de medida, así como procedement os de 
orientación espacial, en contextos de resolución de  
problemas, decidindo, en cada caso, as vantaxes do seu uso 
e valorando a coherencia dos resultados. 
* Utilizar de forma axeitada as tecnoloxías da info rmación 
e da comunicación, a biblioteca e calquera outro re curso 
pertinente do que se dispoña, tanto no cálculo como  na 
busca, tratamento e representación de informacións 
diversas. 
* Identificar formas xeométricas do contorno natura l e 
cultural, empregando o coñecemento dos seus element os e 
propiedades para describir a realidade e desenvolve r novas 
posibilidades de acción.  
* Empregar técnicas elementais de recollida de dato s para 
obter información sobre fenómenos e situacións do c ontorno 
do alumnado; representala de xeito gráfico e numéri co e 
formarse un xuízo sobre ela mesma.  
 
Área de educación para a cidadanía e os dereitos 
humanos. 
Obxectivos. 
* Identificar e aceptar a propia identidade e desen volver a 
autoestima, a afectividade e a autonomía persoal na  vida 
cotiá, nas relacións de cada alumna ou alumno coas demais 
persoas e como integrante dos grupos sociais en que  
participa. 
* Amosar actitudes contrarias á violencia, aos este reotipos 
(de xénero, lingüísticos, relixiosos, culturais, fí sicos...  
e aos prexuízos, sendo quen de defender os propios puntos 
de vista mediante o diálogo e a argumentación. 
* Desenvolver e facer uso de habilidades emocionais , 
comunicativas e sociais para actuar con progresiva 
seguridade e autonomía na vida cotiá e para partici par 
activamente nas relacións de grupo, amosando actitu des 
compresivas, cooperativas, xenerosas e construtivas  e sendo 
quen de autorregular emocións e condutas. 
 
* Coñecer e apreciar os valores e normas de convive ncia, 
obrar de acordo con elas asumíndoas como propias e 
participar activamente na elaboración das normas do  centro 
educativo (da aula, relativas ao uso de instalación s e 
materiais, nos regulamentos de actividades, etc.. 
* Utilizar estratexias de resolución pacífica dos c onflitos 
desde o diálogo e a mediación. 
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* Recoñecer e valorar a diversidade (de xénero, fís ica, 
cultural, lingüística, étnica, relixiosa, etc.  com o feito 
enriquecedor, valorar a contribución de cada quen a o 
enriquecemento dun grupo, amosar respecto polos cos tumes e 
modos de vida de persoas e de poboacións distintas á propia 
e esforzarse por contribuír á mellora das relacións , 
interesándose por compartir espazos, tempos, activi dades, 
materiais, experiencias, etc. 
* Coñecer, asumir e valorar os dereitos e deberes q ue como 
neno ou nena lle corresponden ao alumnado e os que lle 
corresponderán como persoa adulta, manexar os docum entos 
onde están recollidos e interesarse polas iniciativ as que 
os defenden, participando, se existir a posibilidad e, 
nalgunha delas. 
* Coñecer os mecanismos fundamentais de funcionamen to das 
sociedades democráticas, fundamentalmente nos ámbit os máis 
próximos á realidade do alumnado, valorar o papel d as 
administracións na garantía dos servizos públicos e  a 
obriga dos cidadáns e das cidadás de contribuír ao seu 
mantemento mediante a asunción dos seus deberes e 
compromisos sociais. 
* Fomentar iniciativas de participación democrática  e 
responsable no propio centro, asumindo os papeis qu e 
correspondan en función da situación e participando , tamén 
activamente, en actividades fóra do centro. 
* Identificar, analizar e rexeitar situacións de ab uso, de 
inxustiza e de discriminación, na vida cotiá do alu mnado e 
noutras realidades e amosar sensibilidade polas nec esidades 
das persoas e dos grupos máis desfavorecidos, desen volvendo 
comportamentos solidarios e favorecedores da conviv encia e 
participando, na medida das súas posibilidades, en 
iniciativas que buscan cambiar estas situacións. 
* Ser capaz de analizar a situación do medio natura l no 
contorno próximo, tomar conciencia da situación a n iveis 
máis amplos, recoñecer a incidencia das propias acc ións no 
seu coidado ou na súa deterioración, desenvolver ac titudes 
comprometidas para a súa conservación e mellora e a sumir 
comportamentos (vida saudable, consumo responsable,  
seguridade... que contribúan á sustentabilidade. 
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CONTIDOS 

 
BLOQUE 1. – Os seres humanos e a saúde.  
 

� Identificación do home e a muller como seres vivos.  
 

� Identificación das partes do corpo humano. 
 

� Observación de igualdade e diferenzas entre as 
persoas. 
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� Recoñecemento da respiración e da nutrición como 
funcións vitais. 

 
� Identificación e descrición de alimentos diarios 

necesarios. 
� Valoración de aspectos que inlúen nunha vida saudab le: 

respiración correcta, alimentación variada e 
equilibrada, hixiene persoal.... 

 
� Identificación e verbalización de emocións e 

sentimentos propios e alleos. 
 

� Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e de 
accidentes domésticos. 

 
BLOQUE 2. – As plantas e os animais.  
 

� Identificación das características dos seres vivos e 
das súas funcións vitais. 

 
� Observación dun ser vivo no seu medio natural ou 

reproducindo o medio na aula. 
 

� Identificación de plantas e animais do contorno. 
 

� Valoración da responsabilidade no coidado de planta s e 
de animais domésticos. 

 
BLOQUE 3.- A vida en sociedade.  
 

� Identificación dos diferentes ámbitos aos cales se 
pertence: familia, escola, aldea, vila, barrio e 
cidade, galicia. 

 
� Recoñecemento da diversidade de familias. 

 
� Identificación das persoas que compoñen a comunidad e 

educativa: recoñecemento das súas tarefas e 
responsabilidades. 

 
� Recoñecemento dos dereitos e deberes das persoas. 

 
� Participación en festas, xogos e costumes populares  

propios da localidade, da bisbarra e de galicia. 
 

� Recoñecemento de diferentes profesións evitando 
estereotipos sexistas. 

 
� Descubrimento de formas de organización no contorno  

próximo. 
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� Identificación dos medios de transporte. 

 
BLQUE 4.- O medio físico: espazo e materiais.  
 

� Observación da paisaxe próxima e identificación 
dalgúnhas formas de relevo. 

 
� Observación directa dalgúns  fenómenos atmosféricos . 

 
� Observación e descrición da lúa, das estrelas e do 

sol. 
 

� Percepción do paso do tempo: o día e a noite, as 
estacións do ano. 

 
� Recoñecemento da presenza da auga e do aire no medi o 

físico,  uso responsable da auga na vida cotiá. 
 

� Identificación de fontes sonoras no contorno próxim o. 
Valoración  da importancia do silencio. 

 
BLOQUE 5.- O paso do tempo  
 

� Utilización das nocións básicas de tempo (antes – 
despois, pasado – presente – futuro, duración) e da s 
unidades de medida (día, semana, mes, ano). 

 
� Utilización de fotos ou outras imaxes, para 

investigación sobre outros tempos. 
 
BLOQUE 6.- Máquinas, aparellos e tecnoloxías.  
 

� Observación e clasificación de aparellos e máquinas  
sinxelas. 

 
� Observación do funcionamento de aparellos doméstico s e 

da escola. 
 

� Hábito de consulta de fontes de información variada s. 
 

� Manexo de aparellos sinxelos. 
 

� Identificación de materiais de obxectos e aparellos  de 
uso cotián. 

 
� Identificación dos compoñentes básicos dun ordenado r. 

 
� Montaxe e desmontaxe de xogos e obxectos sinxelos 

relacionados coa vida cotiá. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

� Identificar semellanzas e diferenzas entre as perso as 
valorando a diversidade. 

 
� Identificar e describir algúns recursos fundamentai s 

para os seres vivos (auga, aire).  
 

� Recoñecer e clasificar con criterios elementais os 
seres vivos máis relevantes do contorno. 

 
� Valorar positivamente a práctica de determinados 

hábitos asociados á hixiene á alimentación 
equilibrada, ao exercicio físico e ao descanso. 

 
� Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos so bre 

as principias profesións. 
 

� Recoñecer algúnhas manifestacións culturais present es 
no ámbito escolar, local e galego. 

 
� Identificar algúns dos medios de transporte máis 

comúns. 
 

� Ordenar temporalmente algúns feitos relevantes da 
vida. 

 
� Identificar e observar diferenzas na composición do s 

materiais. 
 

� Montar e desmontar obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
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CONTIDOS 

 
BLOQUE 1.- Escoitar e falar.  
 

� Participación e cooperación en situacións 
comunicativas da aula con valoración e respecto das  
normas que rexen a interacción oral. 

 
� Uso de fórmulas e de tratamento adecuado para sauda r, 

despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar axuda. 

 
� Comprensión e valoración de textos orais procedente s 

da radio e da televisión. 
 

� Comprensión e producción de textos orais para 
aapraender. 

 
� Comprensión de informacións audiovisuais procedente s 

de diferentes soportes. 
 

� Escoita de textos procedentes da literatura oral. 
 

� Comprensión, memorización e recitado de poemas co 
ritmo, pronuncia e entoación adecuados. 

 
� Dramatización de situacións presentadas en textos 

literarios. 
 

� Actitude de cooperación e de respecto en situacións  de 
aprendizaxe compartida. 

 
� Interese por expresarse oralmente con pronuncia e 

entoación adecuadas. 
 

� Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuos a 
coas diferenzas, en especial as referencias ao xéne ro, 
ás razas ou ás etnias. 

 
BLOQUE 2.- Ler e escribir.  
 

� Comprensión de informacións concretas en textos de uso 
cotián. 

 
� Comprensión de información xeral sobre feitos e 

acontecementos próximos á experiencia do alumnado. 
 

� Localización de informacións en textos para aprende r 
(folletos, descricións, instrucións e explicacións) . 
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� Producción e reescritura de textos relativos a 

situacións cotiza infantís. 
 

� Composición de textos propios dos medios de 
comunicación social. 

 
� Composición de textos propios dos medios de 

comunicación social. 
 

� Composición de textos relacionados coa escola. 
 

� Lectura giada de textos adecuados aos intereses 
infantís para cegar progresivamente á expresividade  e 
autonomía lectoras. 

 
� Valoración da autonomía lectora, interese pola 

elección de temas e de textos, pola comunicación da s 
preferencias persoais e pola apreciación do texto 
literario como recurso de desfrute persoal. 

 
� Recreación e reescritura de textos narrativos e de 

carácter poético. 
 

� Adquisición progresiva das convencións do código 
escrito. 

 
� Iniciación á utilización de programas informáticos de 

procesamento de textos. 
 

� Interese pola escritura como instrumento de relació n e 
de aprendizaxe. 

 
� Interese pola presentación coidada e polo uso de 

normas ortográficas en textos escritos. 
 

� Iniciación ao uso dirixido das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 
� Introducción ao uso das bibliotecas do centro e da 

aula. 
 

� Interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe. 
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BLOQUE 3.- Reflexionar sobre a lingua  
 

� Identificación dos contextos en que a comunicación se 
produce mediante textos escritos e valoración da 
escritura en determinados ámbitos. 

 
� Observación das diferenzas entre lingua oral e 

escrita. 
 

� Recoñecemento da arelación entre son e grafía no 
sistema lingüístico. 

 
� Identificación da palabra como instrumento básico p ara 

a segmentación da escritura. 
 

� Coñecemento das normas ortográficas máis sinxelas. 
 

� Substitución, inserción, supresión, cambio de orde e 
segmentación de elementos lingüísticos no 
funcionamento dos enunciados e textos para adquirir  
novos recursos. 

 
� Denominación dos textos traballados, enunciado, 

palabra e sílaba, nome común e nome propio. 
 

� Observación das variacións morfolóxicas (singular e  
plural, feminino e masculino) en textos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
� Participar en situacións comunicativas de aula toma ndo 

en consideración os hábitos e as regras que rexen 
estas situacións. 

 
� Comprender textos orais de uso habitual procedentes  de 

diferentes soportes. 
 

� Expresar oralmente vivencias, feitos sentimentos ou  
emocións, e comunicar mensaxes de xeito organizado.  

 
� Coñecer e reproducir textos de literatura oral, 

especialmente a popular. 
 

� Localizar información concreta e realizar inferenci as 
directas na lectura de textos. 

 
� Producir e rescribir textos diferentes e diversos c on 

variados obxectivos comunicativos. 
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� Ler textos diversos dos traballados e creados na au la. 
 

� Amosar iniciativa e interese pola lectura. 
 

� Identificar mudanzas que se producen nas palabras, 
enunciados e textos facendo substitucións, supresió ns, 
cambios de orde e observar as modificacións que se 
poden dar na comprensión e na expresión escrita. 

 
� Identificar intuitivamente texto, enunciado, palabr a, 

nome común e propio, masculino e feminino, singular  e 
plural en actividades relacionadas coa producción e  
comprensión de textos. 

 
 
 
 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 
CONTIDOS 

 
BLOQUE 1.- Escoitar e falar.  
 

� Participación e cooperación en situacións 
comunicativas da aula. 

 
� Uso de fórmulas e de tratamento adecuado para sauda r, 

despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar axuda. 

 
� Comprensión e valoración de textos orais procedente s 

da radio e da televisión. 
 

� Comprensión e producción de textos orais para 
aprender. 

 
� Comprensión de informacións audiovisuais procedente s 

de diferentes soportes. 
 

� Escoita de textos procedentes da literatura oral 
galega. 

 
� Comprensión, memorización e recitado de poemas co 

ritmo, pronuncia e entoación adecuados. 
� Dramatización de situacións presentadas en textos 

literarios. 
 

� Actitude de cooperación e de respecto en situacións  de 
aprendizaxe compartida. 
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� Interese por expresarse oralmente con pronuncia e 

entoación adecuadas. 
 

� Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuos a 
coas diferenzas, en especial as referentes ao xéner o, 
ás razas ou ás etnias. 

 
BLOQUE 2.- Ler e escribir.  
 

� Comprensión de informacións concretas en textos de uso 
cotián. 

 
� Comprensión de información xeral sobre feitos e 

acontecementos próximos á experiencia do alumnado. 
 

� Localización de informacións ou textos para aprende r 
(folletos, descricións, instrucións e explicacións) . 

 
� Producción e reescritura de textos relativos a 

situacións cotiza infantís. 
 

� Composición de textos propios dos medios de 
comunicación social. 

 
� Composición de textos relacionados coa escola. 

 
� Lectura guiada de textos adecuados aos intereses 

infantís para cegar progresivamente á expresividade  e 
autonomía lectoras. 

 
� Valoración da autonomía lectora, interese pola 

elección de temas e de textos, pola comunicación da s 
preferencias persoais, e pola apreciación do texto 
literario como recurso de desfrute persoal. 

 
� Recreación e resescritura de textos narrativos e de  

carácter poético. 
 

� Adquisición progresiva das convenncións do código 
escrito. 

 
� Iniciación á utilización de programas informáticos de 

procesamento de textos. 
 

� Interese pola presentación coidada e polo uso de 
normas ortográficas en textos escritos. 

 
� Iniciación ao uso dirixido das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 
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� Introducción ao uso das bibliotecas do centro e da 

aula. 
 

� Interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe. 
 

 
 
 
BLOQUE 3.- Reflexionar sobre a lingua  
 

� Identificación dos contextos nos cales a comunicaci ón 
se produce mediante textos escritos e valoración da  
escritura en determinados ámbitos. 

 
� Observación das diferenzas entre a lingua oral e a 

escrita. 
 

� Recoñecemento da relación entre son e grafía no 
sistema lingüístico galego. 

 
� Identificación da palabra como instrumento básico p ara 

a segmentación da escritura. 
 

� Coñecemento das normas ortográficas máis sinxelas. 
 

� Substitución, inserción, supresión, cambio de orde e 
segmentación de elementos lingüísticos no 
funcionamento dos enunciados e textos para adquirir  
novos recursos. 

 
� Denominación dos textos traballados, enunciado, 

palabra e sílaba, nome común e nome propio. 
 

� Observación das variacións morgolóxicas (singular e  
plural, feminino e maculino) en textos. 

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

� Participacipar en situacións comunicativas da aula 
tomando en consideración os hábitos e as regras que  
rexen estas situacións. 

 
� Comprender textos orais de uso habitual procedentes  de 

diferentes soportes. 
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� Expresar oralmente vivencias, feiktos, sentimentos ou 
emocións, e comunicar mensaxes de xeito organizado.  

 
� Coñecer e reproducir textos de literatura oral gale ga, 

especialmente a popular. 
 

� Localizar información concreta e realizar inferenci as 
directas na lectura de textos. 

 
� Producir e reescribir textos diferentes e diversos con 

variados obxectivos comunicativos. 
 

� Ler textos diversos dos traballados e creados na au la. 
 

� Amosar  iniciativa e interese pola lectura. 
 

� Identificar mudanzas que se producen nas palabras, 
enunciados e textos facendo substitucións, supresió ns, 
cambios de orde e observar as modificacións que se 
poden dar na comprensión d na expresión escrita. 

 
� Identificar intuitivamente texto, enunciado, palabr a, 

nome común e propio, masculina e feminino, singular  e 
plural en actividades relacionadas coa produción e 
comprensión de textos. 

 

AREA DE MATEMÁTICAS 1º CICLO 

 
CONTIDOS 

 
BLOQUE 1.- Espazos e formas  
 

� interpretación de mensaxes que conteñan información  
sobre relacións espaciais. 

 
� Utilización do vocabulario topolóxico elemental 

(esquerda – dereita, diante – detrás, arriba – abai xo, 
preto – lonxe ...) para describir relacións de 
situación dos obxectos do espazo próximo. 

 
� Descrición de posicións e de movementos, en relació n a 

si mesmo, a si mesma e a outros puntos de referenci a. 
 
� Interpretación e descrición verbal de planos de 

itinerarios. 
 
� Recoñecemento de aspectos xeométricos básicos (liña s, 

puntos, rectángulos, cadrados, triángulos, círculos , 
esferas e cubos) no contorno inmediato. 
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� Construcción de figuras xeométricas sinxelas. 
 
� Experimentación lúdica con formas xeométricas. 
 
� Resolución de problemas xeométricos. 
 
� Curiosidade pola exploración de materiais e de 

obxectos diversos. 
 
� Confianza nas propias posibilidades e valoración 

positiva das contribucións alleas. 
 
� Interese e constancia na busca de solucións a 

problemas variados da vida cotiá. 
 

BLOQUE 2.- Cantidades  
 
� Recoñecemento dos usos dos números para solucionar 

problemas. 
 
� Reconto comparación ordenación e expresión de 

cantidades en situacións da vida cotiá. 
 
� Representación, lectura, escritura e descomposición  de 

números amosando coñecemento da grafía, do nome e d o 
valor. 

 
� Recoñecemento e utilización dos números ordinais pa ra 

resolver problemas da vida diaria. 
 
� Comparación de números familiares e expresión de 

relacións entre eles (mayor ca, menor ca, diferente  a, 
igual ca...) usando a simboloxía adecuada. 

 
� Disposición para utilizar os números, así como as s úas 

relacións e operacións para resolver problemas en 
situacións reais. 

 
� Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen  a 

aplicación de sumas e de restas. 
 
� Formulación de problemas variados da vida cotiá. 
 
� Emprego da suma para xuntar ou engadir e da resta p ara 

separar e quitar. 
 
� Cálculo de sumas e de restas, escollendo o método m áis 

adecuado segundo o caso. 
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� Desenvolvemento de estratexias persoais de cálculo 
mental. 

 
� Aplicación da  multiplicación a contextos cotiáns e n 

que a operación signifique suma de sumandos repetid os. 
 
� Construcción das táboas de multiplicar. 
 
� Interese pola presentación ordenada e limpa dos 

cálculos e dos seus resultados. 
 
� Utilización de obxectos e de instrumentos do contex to 

cotián do alumnado para medir obxectos, espazos e 
tempos. 

 
� Medición con instrumentos e estratexias non 

convencionais. 
 
� Introducción á medida do tempo co uso do reloxo (as  

horas en punto, as medias) 
 
� Resolucións de problemas de medida. 
 
� Resolucións de problemas sinxelos da vida cotiá do 

alumnado en que haxa que manexar prezos de obxectos . 
 
� Identificación das distintas moedas e billetes. 
 
� Coidado na realización das medias. 

 
BLOQUE 3.- Tratamento da información e azar  
 

� Lectura e interpretación de información matemática 
rexistrada nuhha gráfica sinxela. 

 
� Utilización das técnicas elementais para a recollid a 

e ordenación de datos. 
 

� Representación e organización guiada de datos 
relacionados coa vida cotiá mediante gráficos 
sinxelos. 

 
� Participación e colaboración activa no traballo en 

equipo e na aprendizaxe organizada. Respecto polo 
traballo e polas estratexias das outras persoas. 

 
 

 
CRITERIOS        DE             AVALIACIÓN  
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� Formular problemas sinxelos en que se precise conta r, 
ler, ordenar e escribir números ata o 999. 

 
� Com parar cantidades pequenas, interpretando e 

expresando os resultados. 
 

� Resolver problemas relativos á vida cotiá en que se xa 
pertinente aplicar operacións de suma e de resta. 

 
� Utilizar procedementos diversos e estratexias perso ais 

para realizar cálculos numéricos básicos coas 
operacións de suma e de resta. 

 
� Aplicar a multiplicación a contextos cotiáns en que  a 

operación signifique suma de sumandos repetidos. 
 

� Utilizar obxectos, instrumentos... do contexto 
habitual do alumnado para medir obxectos, espazos e  
tempos coa finalidade de resolver problemas. 

 
� Avaliar se o alumnado ten a capacidade de interpret ar 

e usar conceptos coma esquerda – dereita, diante – 
detrás, arriba – abaixo, preto – lonxe... dirección  ou 
distancia. 

 
� Utilizar o coñecemento das formas rectangulares, 

triangulares, circulares, cadradas, esféricas e 
cúbicas para describir e resolver situacións cotiás . 

 
� Resolver e formular problemas en que interveña a 

lectura de gráficas sinxelas. 
 
Área de lingua estranxeira. 
 
Contidos. 
 
Primeiro ciclo . 
 
Bloque 1. Escoitar e falar. 
 
* Comprensión de mensaxes orais sinxelas (instrució ns) para 
realizar tarefas dentro ou fóra da aula. 
 
* Comprensión de textos orais sinxelos -contos, can cións, 
rimas...- conectados cos intereses das nenas e dos nenos e 
apoiados con imaxes, sons e xestos. 
 
* Escoita e comprensión de mensaxes sinxelas signif icativas 
para o alumnado procedentes de diferentes soportes 
multimedia. 
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* Achegamento, a través do xogo e da expresión corp oral e 
musical, a algúns aspectos fonéticos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da nova lingua. 
 
* Participación en situacións de comunicación reais  ou 
simuladas, empregando respostas verbais ou non verb ais 
(movemento, accións, debuxo, modelado,mímica). 
 
* Imitación de situacións de comunicación breves e sinxelas 
a través de dramatizacións e de xogos de sortes, de  rutinas 
de comezo e fin da clase, de lerias, de retrousos e  de 
contos. 
 
* Memorización de producións orais breves significa tivas e 
apoiadas con axuda visual, auditiva e xestual (canc ións, 
rutinas para iniciar ou manter o xogo, fórmulas ora is 
breves para manter a atención, lerias...). 
 
* Participación con actitude de colaboración en xog os e 
dramatizacións que precisen de breves intervencións  orais. 
 
* Interese por empregar a lingua estranxeira en sit uacións 
variadas de comunicación (saúdo, despedida, present acións, 
felicitación ás persoas da aula nos seus aniversari os, 
estados de ánimo...). 
 
* Valoración positiva das intervencións orais propi as e 
alleas. 
 
* Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación 
social en lingua estranxeira. 
 
* Iniciación ás estratexias básicas que favorecen a  
comprensión e a expresión oral: uso do contexto vis ual e 
non-verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou sobre 
a situación de comunicación transferidos desde as l inguas 
que coñece o alumnado á lingua estranxeira. 
 
* Valoración da lingua estranxeira como instrumento  para 
comunicarse e para achegarse a nenos e nenas doutra s 
culturas. 
 
 
Bloque 2. Ler e escribir. 
 
* Asociación de imaxes con palabras coñecidas e 
relacionadas con temas próximos ao alumnado -contos , 
personaxes de debuxos animados- e identificación de las, 
empregando diferentes recursos visuais e informátic os. 
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* Asociación de grafía, fonema e significado de pal abras en 
contextos reais ou simulados procedentes de diversa s 
fontes, traballadas previamente a través de diverso s 
medios, e sempre con apoio visual. 
 
* Lectura de palabras e de enunciados moi sinxelos en 
recursos variados (audiovisuais e informáticos, tir as de 
cómic, karaoke, xogos de ordenador). 
 
* Escritura de palabras e de enunciados moi sinxelo s e 
traballados previamente en producións orais utiliza ndo 
distintos medios (xogos visuais e informáticosen qu e o 
alumnado teña que formar palabras e asocialas con i maxes, 
modelos, textos para completar...) coa intención de  
compartir información ou cunha intención lúdica e/o u 
funcional. 
 
* Iniciación ao uso de programas informáticos educa tivos 
para ler e escribir mensaxes sinxelas. 
 
* Interese polo coidado na presentación dos textos 
escritos. 
 
* Valoración positiva dos textos escritos propios e  os do 
resto das persoas da aula, colaborando na súa produ ción e 
exposición e integrándoas na rutina diaria (carteis  para 
identificar os recantos, calendario, cartafol 
colectivo...). 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Reflexión sobre a lingua e consciencia 
intercultural. 
 
* Iniciación a algunhas diferenzas de sons e de rit mo 
respecto da primeira lingua. 
 
* Iniciación á utilización de estratexias de lectur a: uso 
do contexto visual e verbal e dos coñecementos prev ios 
sobre o tema ou a situación transferidos desde as l inguas 
que coñece o alumnado.  
 
* Familiarización con algunhas estratexias básicas da 
produción de textos a partir dun modelo: selección da 
persoa destinataria, da intención e do contido. 
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* Uso de habilidades e de procedementos (repetición , 
memorización, asociación de palabras e de 
expresións con elementos xestuais e visuais e obser vación 
de modelos) para a adquisición de léxico e de estru turas 
elementais da lingua. 
 
* Iniciación ao uso de dicionarios visuais, contos,  webs 
infantís e produtos multimedia e achegamento ás 
posibilidades que achegan na busca de información e  de 
coñecemento. 
 
* Seguridade na propia capacidade para aprender unh a lingua 
estranxeira e gusto polo traballo cooperativo. 
 
* Iniciación ao emprego dun cartafol (rexistro de 
aprendizaxe) colectivo da aula, onde se irán acumul ando os 
traballos de cada neno e cada nena previamente acor dados no 
grupo-clase. 
 
* Achegamento a algúns aspectos culturais semellant es á 
nosa realidade a través de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas da cultura dos países ond e se 
fala a lingua estranxeira. 
 
* Actitude receptiva cara ás persoas que falan outr a lingua 
e teñen unha cultura ou forma de vida diferentes. 
 
 
 
Criterios de avaliación. 
 
 
Primeiro ciclo. 
 
* Valorar a lingua estranxeira como instrumento par a 
comunicarse e para achegarse a nenos e a nenas dout ras 
culturas que teñen formas de vida diferentes da pro pia e 
para descubrir algúns aspectos comúns (xogos de sor tes, 
xogos tradicionais e festas...).Con este criterio 
avaliarase o interese por iniciar relacións con nen os e 
nenas falantes da lingua estranxeira, a actitude po sitiva 
de respecto cara á aprendizaxe dunha nova cultura e  de 
interese por descubrir semellanzas coa propia. 
* Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe da nova 
lingua mostrando interese por imitar, escoitar e re producir 
rimas, cancións, xogos, elementos repetitivos dos c ontos e 
de cancións.  rátase de comprobar a aceptación da n ova 
lingua  como fonte de pracer e de diversión e a val oración 
desta como vehículo de xogo e de comunicación. 
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* Comprender mensaxes verbais, significativas e 
contextualizadas coa axuda de elementos lingüístico s e non 
lingüísticos. Avalíase a capacidade progresiva de c aptar 
ideas e mensaxes en situacións de comunicación oral  
significativas en que se utilicen linguaxes diversa s 
(xestos, 
mímica, sons, imaxes e recursos multimedia). 
 
* Participar comprensivamente, empregando formas 
lingüísticas e non lingüísticas, en producións orai s moi 
sinxelas relativas a situacións e a temas de intere se para 
o alumnado: xogos, dramatizacións de contos, instru cións 
para realizar actividades da aula. Preténdese avali ar a 
participación oral activa en situacións de dificult ade 
progresiva utilizando fórmulas 
sinxelas de interacción social e mediante respostas  non 
verbais. 
 
* Amosar comprensión, mediante respostas verbais si nxelas e 
básicas, en situacións de comunicación  cotiás (saú do, 
despedida, presentación, expresión de estados de án imo e 
outros) e iniciarse nas fórmulas orais da expresión  cotiá. 
Téntase comprobar que o alumnado comprende e 
participa en interaccións orais sociais básicas de saúdo, 
de despedida, de presentación e de manifestación si nxela de 
estados de ánimo e que ten capacidade de responder 
verbalmente nas ditas situacións de comunicación. 
 
* Imitar sons, repetir producións orais sinxelas e breves 
de uso diario na aula e memorizar fórmulas 
breves e sinxelas de comunicación oral de interese para os 
nenos e as nenas (xogos de sortes, retrousos de can cións e 
contos, fórmulas verbais para iniciar unha activida de, 
lerias, xogos de mans...)Trátase de valorar o grao de 
aprendizaxe dos aspectos fonéticos máis básicos da nova 
lingua mediante a observación da capacidade de imit ación do 
alumnado e a repetición de sons, de palabras e de 
enunciados con pronunciación, ritmo e entoación 
intelixibles. 
 
* Identificar e interpretar palabras e enunciados c urtos 
contextualizados en situacións de comunicación 
significativas para os nenos e para as nenas, como mensaxes 
multimedia, contos, tarxetas de felicitación, anunc ios e 
carteis aprendidos con anterioridade na súa forma o ral. 
Trátase de valorar a capacidade do alumnado de rela cionar a 
forma escrita coa forma oral, recorrendo ás diversa s 
linguaxes que acompañarán ás palabras e enunciados (imaxes, 
xestos, sons). A  dentificación das mesmas mensaxes  noutros 
contextos será clave  para a valoración positiva da  
aprendizaxe. 
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* Producir mensaxes significativas sinxelas de xeit o guiado 
en papel ou en formato dixital cunha finalidade 
comunicativa e con axuda de modelos que previamente  fosen 
aprendidos oralmente. 
Avaliarase a capacidade de escribir palabras e fras es 
sinxelas a partir dun modelo substituíndo unha 
palabra ou expresión por outra para unha funcionali dade ou 
tarefa determinada (felicitar, informar, saudar, es cribir 
un cartel...) tanto de forma manuscrita como en for mato 
dixital. 
 
* Utilizar recursos e estratexias moi sinxelos para  
aprender a aprender, identificando as que son máis 
apropiadas para o alumnado (axudas xestuais, repeti ción 
sonora en voz alta ou de movemento, asociación, emp rego de 
dicionarios visuais, utilización da internet...). 
Preténdese comprobar o grao de consciencia dos logr os do 
alumnado e a capacidade de recoñecer as estratexias  de 
aprendizaxe. 
 
* Amosar curiosidade e interese por buscar informac ión a 
través de diferentes medios sobre a cultura que est án a 
estudar as alumnas e os alumnos (busca de imaxes, x ogos, 
fotografías , personaxes de debuxos animados...) co n 
diversas finalidades (exposición na aula no rexistr o de 
aprendizaxe, clasificación na carpeta de favoritos,  
utilización como salvapantallas, álbums.. ) 
 
 
Téntase valorar con este criterio a curiosidade por  coñecer 
diferentes aspectos da vida e da cultura relacionad as coa 
lingua estranxeira, así como o interese por aprende los e 
compartilos co resto da clase. 
 
 

� ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
CONTIDOS 

 
Bloque 1. o corpo: imaxe e percepción.  

 
� Exploración do corpo das sensacións e das propias 

posibilidades de movemento. 
 

� Concienciación do propio corpo en relación coa 
tensión, coa relaxación e coa respiración. 

 
� Experimentación de posturas corporais diferentes. 

 
� Realización de actividades encamiñadas á afirmación  da 

lateralidade. 
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� Experimentación de situacións de equilibrio e de 

desequilibrio. 
 

� Nocións asociadas a relacións espaciais e temporais : 
orientación espacial (diante,detrás, lonxe, preto.. .) 
e temporal (antes, despois...). 

 
� Aceptación da propia realidade corporal. 

 
� Interese por aumentar a autonomía. 

 
BLOQUE 2.  Habilidades  motrices.  
 

� Exploración das habilidades e das propias 
posibilidades de movemento. 

 
� Experimentación de diferentes xeitos de execución e  de 

control das habilidades motrices básicas. 
 

� Resolución de problemas motores sinxelos. 
 

� Realización de coordinacións globais diversas. 
 

� Interese por coñecer as propias posibilidades de 
movemento e de acción. 

 
� Disposición favorable a participar en actividades 

variadas, esforzándose e aceptando a existencia de 
diferenzas no nivel de habilidade. 

 
BLOQUE 3. Actividades físicas artístico-expresivas.  

 
� Descubrimento e exploración das posibilidades 

expresivas do corpo e do movemento. 
 

� Imitación de personases coñecidos e de situacións 
cotiás. 

 
� Exteriorización de emocións e de sentimentos a trav és 

do corpo, do xesto e do movemento. 
 

� Realización de representacións e de dramatizacións 
sinxelas con obxectos e con materiais. 

 
� Sincronización de movemento con pulsacións e 

estructuras rítmicas sinxelas. 
 

� Vivenciación de tarefas lúdico-motrices con base 
musical. 
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� Participación desinhibida en situacións que supoñan  

comunicación corporal, recoñecendo as diferenzas no  
xeito de expresarse. 

 
� Desfrute mediante a expresión a través do propio 

corpo. 
 

BLOQUE 4. Actividade física e saúde.  
 

� Adquisición de hábitos básicos de hixiene corporal e 
práctica de tarefas encamiñadas á hixiene postural.  

 
� Coñecemento de pautas de alimentación básicas en 

relación coa actividade física. 
 

� Comprensión da relación da actividade física co 
benestar. 

 
� Realización de actividades motrices orientadas á 

mellora da saúde. 
 

� Adopción de medidas de seguridade na actividade 
física. 

 
� Respecto das normas de uso de materiais e de espazo s 

na práctica da actividade física. 
 

� Actitude favorable cara á actividade física con 
relación á saúde. 

 
BLOQUE 5. Xogos e deportes.  

 
� Consideración do xogo como actividade común a todas  as 

culturas. 
 

� Comprensión e cumprimento das regas do xogo. 
 

� Realización de xogos libres e organizados. 
 

� Coñecemento e práctica dos xogos populares 
tradicionais galegos. 

 
� Descubrimento das estratexias básicas de cooperació n e 

de oposición en determinados xogos. 
 

� Respecto ás persoas participantes no xogo, aceptand o 
os diferentes papeis, valorando o esforzo e confian do 
nas propias posibilidades. 
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� Valoración do xogo como medio de desfrute e de 
relación coas demais persoas. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
� Reaccionar corporalmente ante estímulos visuais, 

auditivos e táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas ás características deses estímulos. 

 
� Adoptar diferentes posturas corporais, amosando 

coñecemento do corpo e mantendo o equilibrio e o 
control respecto á tensión/relaxación musculares e á 
respiración. 

 
� Desprazarse e saltar coordinadamente, variando a 

amplitude, a frecuencia, a dirección e o sentido do  
movemento e mais amosando unha axeitada orientación  no 
espazo. 

 
� Realizar lanzamentos, recepcións e outras habilidad es 

que impliquen o manexo de obxectos, coordinando os 
segmentos corporais e situando o corpo axeitadament e. 

 
� Amosar interese pola adquisición de hábitos axeitad os 

de alimentación, de hixiene corporal, postural e de  
seguridade na práctica da actividade física. 

 
� Participar e gozar dos xogos, axustando a propia 

actuación ás características da actividade e 
experimentando relacións positivas coas outras pers oas 
participantes. 

 
� Coñecer e practicar xogos populares tradicionais 

galegos. 
 

PLÁSTICA           1º CICLO 

 
CONTIDOS 

 
BLOQUE 1.- Observación plástica.  
 

� Observación e exploración sensorial. 
 

� Comentario de obras plásticas e visuais. 
 

� Curiosidade por descubrir as posibilidades artístic as 
que ofrece o contorno. 
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� Coñecemento e observancia das normas de comportamen to 
nos lugares dedicados a manifestacións artísticas. 

 
� Iniciación ao coñecemento de identificadores 

artísticos da cultura galega e doutras culturas. 
 

� Observación e identificación de imaxes. 
 

� Establecemento de relacións entre unha manifestació n 
plástica e un conto... 

 
� Fomento da fantasía. 

 
� Discriminación de materiais, cores, formas, volumes  ou 

liñas, nas imaxes, nos obxectos e nas obras 
artísticas. 

 
BLOQUE 2.- Expresión e creación plástica.  
 

� Expresrimentación con mesturas e con manchas de cor  
utilizando diferentes tipos de pintura e útiles sob re 
soportes diversos. 

 
� Interese pola manipulación e pola exploración de 

materiais e de técnicas diversas. 
 

� Busca sensorial de texturas naturais e artificiais.  
 

� Composición individual e en grupo de debuxos, 
pinturas, colases, estampados, cosido, 
ilustracións... 

 
� Manipulación e transformación de obxectos para o se u 

uso en representacións tetarais. 
 

� Construcción e uso de máscaras e de monicreques. 
 

� Composicións plásticas empregando diferentes 
materiais e técnicas. 

 
� Uso progresivo de imaxes de diferentes fontes 

(fotografías, revistas, prensa, cromos , historietas, 
adhesivos...) nas producións propias. 

 
� Recreación de obras de arte significativas para as 

nenas e os nenos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
� Usar termos sinxelos para comentar as obras plástic as. 
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� Identificar diferentes formas de representar o espa zo 

e a figura humana. 
 

� Probar en producións propias as posibilidades que 
adoptan as formas, texturas e cores. 

 
� Realizar composicións plásticas que representen o 

mundo imaxinario, afectivo e social. 
 
MÚSICA E ARTÍSTICA 
 

CONTIDOS.-  
 

� Aprender a respirar como primeiro exercicio para 
cantar correctamente. 

 
� Aprendizaxe de cantigas, empregando a memoria, e 

posterior interpretación coa letra ou coa boca 
pechada. 

 
� Acompañamento sinxelo das cantigas con instrumentos  de 

pequena percusión. 
 

� Realización de desprazamentos pola clase, facendo 
danzas e sinxelos bailes. 

 
� Identificación de sons, ruidos e silencios. 

 
� As calidades dos sons: timbre, duración, intensidade e 

altura . 
 

� Pequenas audicións de distintos autores axeitadas p ara 
nenos desta idade. 

 
� Imitación de sons, de animais, e fenómenos 

atmosféricos (Recoñecemento). 
 

� As músicas dos tempos tradicionais : nadal, entroido, 
maios etc . 

 
� Iniciación ós signos da linguaxe musical convencion al. 

 
� Coñecemento dos nomes dos instrumentos musicais de 

percusión e outros. 
 

� A linguaxe rítmica (movementos espontáneos ó escoitar 
música).  
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� Emprego da imaxinación na escoita de música de tema  
variado. 

 
� Interese por coñecer cantigas do folclore galego. 

 
� Notar un comportamento social na clase de música co s 

compañeiros e co mestre. 
 

� Empregando obxetos da cas, confeccionar sinxelos 
instrumentos musicais. 

 
� Improvisación de esquemas ritmicos, efecto espello,  

efecto pregunta-resposta. 
 

� Emprego das bogáis soas ou sílabas para seguila 
melodía. 

 
� Cantar unha cantiga saltando texto e facendo cachos  

mudos. 
 

� Adquirir por medio da música, unha labor crítica pa ra 
diferenciar aquelo que gusta ou disgusta. 

 
� Interesarse polas obras musicais e polas persoas qu e 

fan posible esas manifestacións artísticas. 
 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
� A base fundamental da avaliación, será a observació n 

do alumno nas diversas tarefas de todo tipo aplicad as 
na clase. Entre éstas sobresaen as seguíntes: 

 
� Notar como identifica os sons e as calidades dos 

mesmos. 
 

� Comprobar como traballa cos ritmos, desprazamentos,  
bailes etc. 

 
� Ver a destreza no manexo dos instrumentos de pequen a 

percusión. 
 

� Valorar a limpeza cando fai traballos escritos na 
libreta ou fichas. 

 
� Observar a capacidade de atención e das respostas q ue 

fai ás preguntas. 
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� Comportamento en xeral na aula. 
 

AREA DE RELIXIÓN 
 
Contidos  
 

1.  A creación do ser humano e do mundo, obra admirable  de 
Deus e tarefa para o home. 

 
2.  Estrutura e sentido da Biblia, palabra de Deus.  

 
3.  Manifestación de Deus Pai, creador e misericordioso , 

na Biblia. 
  

4.  A resposta do home a Deus. O valor da oración como 
relación con Deus. Significado do templo e das 
imaxines.  

 
5.  Deus quere a felicidade do ser humano. 

  
6.  Deus mostra o seu amor. A intervención salvadora de  

Deus na historia do pobo de Israel, asumida por a 
Tradición cristián. O amor de Deus é fonte de verda de 
e bondade para os que creen.  

 
7.  Os mandamentos, expresión da lei natural e do amor de 

Deus. regla de conduta humana e cristián.  
 

8.  Deus envía o seu Fillo Xesucristo para a salvación.  
Xesucristo camiño, verdade e vida.  

 
9.  Principais ensinanzas da vida de Xesús narradas nos  

Evanxeos. As parábolas.  
 

10.  Deus manifesta  o seu amor ca morte do seu Fillo. 
Última cea, Paixón, Morte e Resurrección. Deus  
quédase con nos: o Espírito Santo.  

 
11.  Formamos a gran familia dos fillos de Deus, a 

Igrexa, que se reúne para celebrar o amor de Deus. 
 

12.  As festas e celebracións do ano litúrxico. O 
sentido da festa cristián: Deus con nós. Significad o 
das festas marianas más importantes.  

 
13.  Significado e sentido de algúns símbolos 

relixiosos nas celebracións: a auga, o lume, a luz,  o 
aceite, os xestos, a música.  

 
14.  Os ritos como expresión da relación con Deus. O 

culto cristián.  



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  72  de 154      

 
 
 
Criterios de avaliación  
 
 

1.  Describir e respectar as prácticas relixiosas e o s eu 
sentido: a oración, o culto e o compromiso.   

 
2.  Recoñecer en algúns textos bíblicos sobre la creaci ón 

a bondade e paternidade  
de Deus.  

 
3.  Apreciar o amor de Deus ao home dende a natureza e a 

súa presenza xunto a nós.  
 

4.  Distinguir algúns personaxes bíblicos significativo s e 
a súa resposta de fe, con especial atención a la 
figura da Virxe María e a persoa de Xesús.  

 
5.  Sacar conclusións de algunhas parábolas básicas na 

ensinanza de Xesucristo.  
 

6.  Sinalar a relación do créente con Deus en algúns 
textos bíblicos.  

 
7.  Comprender que Cristo nos mostra o seu amor 

presentándose como camiño para chegar a Deus, que 
morreu por nós, perdoándonos y enviándonos o seu 
Espírito.  

 
8.  Recoñecer que a Igrexa é a familia dos fillos de De us.  

 
9.  Identificar o significado dos símbolos cristiáns e do 

templo, e recoñecer as  
festa cristián.  

 
10.  Comprender e respectar que o domingo é o Día do 

Señor.  
 

11.  Saber situar algúns símbolos relixiosos nas 
festas do seu entorno.  

 
12.  Saber aplicar os mandamentos da lei de Deus a 

vida cotidia.  
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COÑECEMENTO  DO  MEDIO --- 2º CICLO PRIMARIA. 

CONTIDOS. 
Bloque 1. Os seres humanos e a saúde.  

� Recoñecemento dos cambios físicos e persoais nas 
diferentes etapas da vida das persoas. 

� Identificación das partes externas do corpo e algún s 
órganos importantes para o funcionamento do corpo 
humano. 

� Valoración da importancia dos sentidos na relación co 
medio e co resto dos seres humanos. Descrición do s eu 
papel e formas para o seu coidado habitual. 

� Valoración dos hábitos de hixiene persoal, de 
descanso, de alimentación equilibrada e de exercici o 
físico adecuado para unha vida saudable. Actitude 
crítica ante prácticas e mensaxes que non favorecen  o 
correcto desenvolvemento persoal e da saúde. 

� Análise de dietas equilibradas. Clasificación dos 
alimentos en función dos nutrientes principais e 
identificación de sistemas de conservación 
alimentaria. 

� Recoñecemento e valoración das habilidades persoais . 
Identificación e descrición de emocións e sentiment os 
propios e alleos. 

Bloque 2. As plantas e os animais.  

� Identificación de animais e de plantas como seres 
vivos. Observación e comparación das diversas manei ras 
en que os seres vivos realizan as funcións vitais 
utilizando instrumentos apropiados e medios 
audiovisuais e tecnolóxicos da maneira máis precisa  e 
rigorosa posible. 
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� Identificación de cambios observables que se produc en 
nos seres vivos e na natureza ao longo do ano. 

� Recoñecemento das principais características dos 
animais vertebrados e dalgúns invertebrados. 
Clasificación de animais a partir de característica s 
observables. 

� Recoñecemento das características das plantas. 
Clasificación das plantas (herbas, arbustos e árbor es) 
a partir de características observables. 

� Valoración da importancia da existencia de animais e 
plantas para as persoas: a agricultura e agandaría.  
Estudo dalgúns animais e cultivos típicos de Galici a. 

� Interese e compromiso pola conservación e coidado d e 
plantas e animais do contorno. 

Bloque 3. A vida en sociedade.  

� Identificación e representación gráfica da 
organización da comunidade educativa. Recoñecemento  e 
uso das canles de participación democrática activa na 
vida e nas actividades do centro. 

� Identificación das relacións interpersoais presente s 
nun grupo ou nunha comunidade (veciñanza, 
compañeirismo), e valoración da cooperación e do 
diálogo como forma de construír plans comúns e de 
evitar e resolver conflitos. Recoñecemento dos 
dereitos e deberes das persoas. Responsabilidade an te 
a elaboración e o cumprimento das normas de 
convivencia. 

� Identificación das manifestacións culturais do 
contorno, recoñecendoa súa evolución no tempo e 
valorándoas como elementos de cohesión social. 
Recoñecemento de costumes, de tradicións e de trazo s 
diferenciais do patrimonio galego. 

� Participación activa en festas, xogos e costumes 
populares propios da bisbarra e de Galicia. 

� Planificación de xeito autónomo e creativo de 
actividades de lecer individuais e colectivas. 

� Observación, identificación e descrición dalgunhas 
características demográficas e económicas do contor no 
propio. Uso de datos e de representacións gráficas 
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para a súa análise e comparación sobre contornos 
rurais e urbanos. 

 

 

 

� Identificación das formas da actividade económica d o 
contorno próximo (traballo, profesións, produción):  
observación e análise de produtos de consumo habitu al 
no contorno e dos lugares da súa comercialización 
(mercados, lonxas, feiras, supermercados, tendas). 
Realización conxunta de murais, cartafoles, etc. co a 
información obtida,valorando a correcta presentació n 
final do traballo. 

� Desenvolvemento de actitudes de consumo responsable  e 
comercio xusto. Análise crítica dalgunhas mensaxes 
publicitarias, relacionando a súa incidencia na tom a 
de decisións. 

� Identificación e representación gráfica da estrutur a 
básica de organización do concello propio. Valoraci ón 
da participación cidadá e da contribución ao 
funcionamento das institucións. 

� Recoñecemento dos referentes colectivos que manteñe n a 
identidade da propia aldea, parroquia, vila, barrio , 
cidade, área metropolitana (símbolos, lugares de 
interese, monumentos emblemáticos, personaxes, 
institucións, tradicións, nomes das rúas e prazas.. .). 

� Localización da propia aldea, concello, cidade e 
doutras agrupacións de poboación nun mapa da 
provincia, de Galicia, de España, etc., ou noutros 
medios (SIGPAC, Google Earth...). 

� Identificación dos servizos públicos do concello, 
vila, localidade... para satisfacer as necesidades 
humanas. Descrición da súa orixe e transformación 
Recoñecemento e prevención de situacións que poden 
comportar risco, especialmente as relativas á 
mobilidade viaria. 

� Identificación da organización territorial de Galic ia 
e do Estado español e localización das diferentes 
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comunidades autónomas de España. Aproximación ao 
coñecemento dalgunhas institucións de goberno galeg as. 

 
 
 
Bloque 4. O medio físico: espazo e materiais.  

� Utilización de técnicas de orientación no espazo 
relacionadas cos puntos cardinais. 

� Recoñecemento e uso de aspectos básicos 
(cromatografía, signos convencionais, lendas) que l le 
permitan ao alumnado, de xeito elemental, situarse no 
lugar onde vive a través da lectura de mapas e plan os. 

� Iniciación ao uso de planos e mapas da aldea, vila,  
localidade, cidade. 

� Identificación dalgúns elementos xeográficos e do 
relevo do contorno (montañas, ríos, rías, lagoas). 
Confección de maquetas despois da observación direc ta 
da paisaxe. 

� Observación e descrición de diferentes tipos de 
paisaxe. Análise dos cambios que a influencia human a 
provoca na paisaxe a curto e a longo prazo. 

� Valoración da necesidade da conservación do patrimo nio 
(paisaxe, bosques, montañas, praias, monumentos) e das 
actuacións responsables de defensa e respecto cara ao 
contorno. 

� Elaboración dun cartafol ou carpetas en ordenador 
sobre lugares, paisaxes, o relevo galego, vilas, 
Galicia ou lugares do mundo, usando fotos, recortes  de 
xornal, deseños, esquemas, artigos e textos 
expositivos. 

� Observación dalgunhas variables meteorolóxicas: 
temperatura, vento, precipitacións. Uso de aparello s 
meteorolóxicos (termómetro, catavento...) e iniciac ión 
ao rexistro e representación gráfica de temperatura  e 
datos climáticos elementais. Comparación cos datos 
meteorolóxicos achegados polos medios de comunicaci ón. 

� Recoñecemento dos movementos da Terra e da Lúa e as  
súas consecuencias (as estacións). Manexo de progra mas 
de simulación no ordenador que modelicen o sistema 
Sol-Terra-Lúa. 
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� Comparación, clasificación e ordenación de diferent es 
obxectos e materiais a partir de propiedades física s 
observables (estado, volume, cor, textura, olor, 
atracción magnética), orixe deses obxectos e 
posibilidades de uso. 

� Experimentación cos cambios de estado da auga. 
Recoñecemento e representación gráfica do ciclo da 
auga na terra. Valoración dos usos sociais da auga 
(vivenda, regadío, industria...) e da importancia d a 
súa utilización responsable. 

� Identificación das características e propiedades do  
aire e das actuacións necesarias para evitar a súa 
contaminación. 

� Valoración da importancia da boa calidade da auga e  do 
aire para a nosa saúde e o mantemento da vida. 

� Comprobación experimental para a análise e 
identificación de forzas coñecidas que fan que os 
obxectos se movan ou se deformen. 

� Observación da intervención da enerxía nos cambios da 
vida cotiá. Identificación do sol e da auga como 
fontes de enerxía. Valoración do uso responsable da  
enerxía no noso planeta. Recoñecemento da 
responsabilidade individual e colectiva no aforro 
enerxético. 

� Busca de información en fontes variadas sobre algún s 
problemas urbanísticos e ambientais máis comúns en 
Galicia e elaboración de murais coa información 
recollida, logo de análise, contraste e valoración 
dela. 

� Reflexión sobre as posibles solucións e actuacións 
coherentes para a conservación do medio natural ant e a 
produción de residuos e a contaminación. 

� Identificación e preparación de mesturas de diferen tes 
substancias relacionadas coa vida doméstica e do 
contorno (con zume, leite...) 

� Realización de experiencias sinxelas sobre o 
comportamento dos corpos (lupas, espellos, auga, 
prismas) ante a luz. 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  78  de 154      

Bloque 5. O paso do tempo.  

� Utilización de unidades de medida temporal (década,  
século) e aplicación das nocións de sucesión, 
ordenación e simultaneidade na análise da evolución  
dalgún aspecto da vida cotiá ao longo do tempo 
(vivenda, transporte, vestiario, alimentación, xogo s 
infantís, festas), diferenciando o tempo biolóxico do 
tempo histórico. 

� Utilización de documentos escritos, dixitais e 
audiovisuais para obter información histórica, e 
elaboración de distintos traballos sobre o pasado 
familiar e próximo, comunicando a información con 
diversas estratexias. 

� Recoñecemento e valoración do significado dalgunhas  
pegadas antigas no contorno (tradicións, edificios,  
obxectos, manifestacións artísticas). Identificació n 
dalgunhas evidencias do pasado no contorno propio ( na 
aldea, na localidade, na vila, na cidade...): os 
vestixios e os museos. 

� Aproximación a sociedades dalgunhas épocas históric as 
a partir do coñecemento de aspectos da vida cotiá. 

� Identificación do papel de homes e mulleres na 
historia. Realización de traballos sobre a historia  de 
mulleres e homes (personaxes significativos da 
localidade, de Galicia...) empregando fontes variad as. 

� Realización de cronogramas para a clasificación de 
imaxes referentes a feitos relevantes da historia d a 
localidade e de Galicia en diferentes épocas 
históricas. Elaboración de álbums ou preparación 
conxunta de exposicións. 

� Utilización da información oral, da prensa e da 
internet para investigar feitos importantes ocorrid os 
no contorno próximo nas últimas décadas ou no últim o 
século, uso de eixes cronolóxicos para representa-l os 
e elaboración de cartafoles, carpetas dixitais... 
Valoración do intercambio interxeracional de 
experiencias. 

� Sensibilidade cara á conservación dos restos 
artístico-culturais presentes no propio contorno. 
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Bloque 6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías.  

� Realización de gráficos que relacionen oficios e 
profesións (modista- modisto, cociñeira-cociñeiro, 
albanel, etc.) cos materiais, ferramentas e máquina s 
(máquina de coser, tesoiras, forno, paleta...) que 
utilizan. 

� Identificación da enerxía que fai funcionar as 
máquinas de uso cotián e doméstico e algúns operado res 
mecánicos (eixe, roda, polea, plano inclinado, 
engrenaxe, freo, panca, manivela, etc.). 

� Manipulación e observación do funcionamento de 
obxectos, aparellos e máquinas sinxelas (bicicleta,  
xoguetes móbiles, tesoiras, rodas, manivelas, 
espremedor, batedor, reloxo, pinzas, culleres de 
xeado, inxeccións, triturador, alicate). 

� Valoración da influencia da tecnoloxía nas condició ns 
de vida e no traballo. 

� Relevancia dos inventos de mulleres e homes e 
valoración da súa contribución á mellora das 
condicións de vida. Realización de traballos sobre 
inventoras e inventores utilizando fontes variadas de 
información. 

� Apreciación da importancia das habilidades manuais 
implicadas no manexo de ferramentas, aparellos e 
máquinas de uso doméstico e non doméstico, superand o 
estereotipos sexistas. 

� Recoñecemento dos riscos que poden xerar diferentes  
aparellos e ferramentas cotiás en función das súas 
características. Reflexión sobre a prevención de 
riscos e elaboración conxunta de folletos sobre as 
normas necesarias para previlos. 

� Interese por coidar a presentación dos traballos en  
papel ou en soporte dixital. 

� Uso das TIC de xeito cada vez máis autónomo para 
buscar información e para a súa comunicación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.  

 

� Coñecer as partes externas do corpo e algúns órgano s 
importantes para o seu funcionamento. 
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� Avaliarase se o alumnado recoñece o funcionamento d o 
corpo humano nun sentido global, identificando as 
partes que permiten o movemento e a relación co med io. 

� Identificar, valorar e explicar as consecuencias pa ra 
a saúde e o desenvolvemento persoal de determinados  
hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico,  
descanso... 

� Preténdese avaliar a capacidade para discernir entr e 
as actividades que prexudican e as que favorecen a 
saúde e o desenvolvemento equilibrado da 
personalidade. Así mesmo, valorarase se van definin do 
un estilo de vida propio adecuado á súa idade e 
constitución, no cal tamén se prevea a súa capacida de 
para resolver conflitos, a súa autonomía, o 
coñecemento de si mesma e de si mesmo, ou a súa 
capacidade de decisión na adopción de condutas 
saudables no tempo de lecer. 

� Recoñecer e explicar, recollendo datos e utilizando  
aparellos de medida, as relacións entre algúns 
factores do medio físico (relevo, solo, clima, 
vexetación...) e as formas de vida e actuacións das  
persoas, amosando unha actitude respectuosa cara á 
conservación do medio e cara ao mantemento do 
equilibrio ecolóxico. 

� Con este criterio trátase de coñecer se as nenas e os 
nenos son quen de apreciar relacións entre tipo de 
vivenda, cultivos, paisaxe, vestiario, alimentación ... 
co clima, o relevo, a presenza de determinadas 
especies animais e vexetais... como aproximación ao  
concepto de hábitat, observando e recollendo datos no 
contorno próximo. Así mesmo, avaliarase se valoran a 
importancia da conservación do medio e o mantemento  do 
equilibrio ecolóxico. 

� Identificar e clasificar animais, plantas e rochas,  
recoñecendo as características básicas de determina das 
especies de acordo con criterios científicos. 

� Trátase de saber se coñecen algúns criterios 
científicos para clasificarseres vivos ou inertes. 

� Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, 
algúns dos principais usos que as persoas fan dos 
recursos naturais e algunhas das consecuencias 
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negativas dos usos inadecuados. Analizar o proceso 
seguido desde a súa orixe ata o seu consumo. 

� Preténdese avaliar o coñecemento dos recursos 
fundamentais do medio físico, a súa relación coa vi da 
das persoas, así como o equilibrio existente entre os 
diferentes elementos do medio físico e as 
consecuencias derivadas do uso inadecuado.  

� Sinalar algunhas funcións das organizacións e 
institucións municipais e do contorno próximo e a s úa 
contribución ao funcionamento da sociedade, valoran do 
a importancia da participación activa nelas a travé s 
de mecanismos democráticos. 

� Avaliarase o grao de coñecemento dalgunha organizac ión 
próxima e se se identifican os servizos públicos qu e 
garanten a mellora das condicións de vida cidadá, 
valorando a importancia da responsabilidade social e 
individual no seu mantemento. 

� Valorar os costumes, tradicións e trazos de identid ade 
do patrimonio galego. Participar activamente en 
festas, xogos e costumes populares propios da bisba rra 
e de Galicia. 

� Avaliarase a participación activa en festas, xogos 
infantís e costumes populares propios da bisbarra e  de 
Galicia. 

� Observarase se recoñece os costumes, tradicións e 
trazos diferenciais do patrimonio galego, valorándo os 
como sinais de identidade. 

� Usar as nocións espaciais e a referencia aos puntos  
cardinais para situarse no contorno, para localizar  e 
describir a situación dos obxectos en espazos 
concretos e para utilizar planos e mapas para 
desprazarse e localizar determinados aspectos 
xeográficos, patrimoniais... 

� Con este criterio de avaliación trátase de comproba r 
se interiorizaron as nocións espaciais e se son que n 
de utilizar planos e mapas, así como algúns mecanis mos 
de orientación espacial para situarse no contorno. 

� Utilizar as nocións de duración, sucesión e 
simultaneidade para situar feitos históricos 
relevantes relacionados con algún aspecto da vida 
cotiá. 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  82  de 154      

� Trátase de comprobar o grao de adquisición das noci óns 
básicas de tempo histórico: presente-pasado-futuro,  
anterior-posterior, duración e simultaneidade. 

� Manipular e identificar algunhas máquinas e aparell os 
sinxelos, analizando o seu funcionamento, fixándose  
especialmente na enerxía que utilizan e valorando a  
importancia de facer un uso responsable da enerxía do 
planeta. 

� Preténdese avaliar se as nenas e os nenos identific an 
máquinas e aparellos habituais na vida cotiá, 
recoñecendo a enerxía que utilizan (sol, 
electricidade, combustible, vento...) 

� Así mesmo, valorarase que sexan quen de poñer exemp los 
de comportamentos individuais e colectivos que 
utilicen de forma responsable a enerxía. 

� Montar, desmontar ou planificar e realizar un proce so 
sinxelo de construción dalgún obxecto ou aparello 
simple, amosando actitudes de cooperación no trabal lo 
en equipo e de coidado pola seguridade. Valorara-se  o 
traballo cooperativo  

� Responder preguntas e resolver problemas do contorn o 
relacionados con feitos e fenómenos naturais e soci ais 

� Este criterio trata de avaliar a capacidade para 
formular e responder preguntas ou para resolver 
problemas respecto de sucesos que ocorren dunha for ma 
natural, así como a capacidade de cooperar coas 
compañeiras e compañeiros valorando as súas achegas , 
seleccionando a información relevante, contrastando  
datos, comunicando os resultados de forma correcta 

 

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA 

CONTIDOS 
Bloque 1.: Escoita  

� Identificación e comentario da variedade de sons, d e 
músicas, de    movementos do corpo e de tecnoloxías  
que se poden utilizar cando se fai expresión musica l, 
partindo da observación no contorno e incorporando 
unha  terminoloxía cada vez máis adecuada. 

� Audición activa dunha selección de pezas instrument ais 
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e vocais de distintos estilos e culturas adaptadas á 
idade do alumnado e recoñecemento dalgúns trazos 
característicos, utilizando diferentes recursos par a o 
seu seguimento: corporais, plásticos, instrumentais , 
musicogramas... 

� Utilización de obxectos e de instrumentos para 
percibir, diferenciar, explorar e identificar os 
parámetros do son (intensidade, duración, altura e 
timbre). 

� Recoñecemento de calidades dos sons e dos instrumen tos 
en pezas  musicais. 

� Identificación visual e auditiva dalgúns instrument os: 
da orquestra, da música popular galega e dos 
utilizados por outras culturas, tentando aproximars e a 
unha clasificación por familias. 

� Interese polas cancións e polos bailes tradicionais  de 
Galicia e das zonas de procedencia de compañeiras e  de 
compañeiros. 

� Interese por coñecer o traballo de artistas e de 
persoas que traballan na composición e na 
interpretación de música e de danza tradicional 
galega. 

� Interese por obter información sobre compositoras e  
compositores, intérpretes, festivais de música e 
representacións musicais e de danza, empregando 
diferentes fontes (biblioteca, a internet...). 

� Interese pola escoita de obras musicais de distinta s 
características e procedencias. 

� Valoración positiva da diversidade de opinións, de 
xuízos, de gustos e de argumentos relacionados coa 
música. 

� Actitude atenta e silenciosa, respecto ás normas de  
comportamento durante a audición de música e/ou na 
asistencia a diferentes representacións. 

Bloque 2.: Interpretación e creación musical  

� Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da 
voz, do corpo, dos obxectos e dos instrumentos. 

� Interpretación, memorización e improvisación guiada  de 
cancións a unha ou varias voces. 
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� Memorización e interpretación de xogos motrices, de  
secuencias de movementos fixados ou inventados e de  
danzas, procurando unha progresiva coordinación tan to 
individual como colectiva. 

� Iniciación á interpretación de danzas e de cancións  
tradicionais galegas e das zonas de orixe de 
compañeiras e compañeiros. 

� Identificación dalgunhas cantigas galegas que 
acompañaban os momentos de traballo e celebracións 
(cantigas de arada, de seitura, de esfolla, cantos de 
reis...) e relación destas coa finalidade para a ca l 
foron concibidas. 

� Inicio ao uso das grafías convencionais na lectura e 
na interpretación de cancións e de pezas instrument ais 
sinxelas. 

� Interese e responsabilidade nas actividades de 
interpretación e de creación. 

� Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobr e 
bases musicais dadas mediante instrumentos de 
percusión e percusión corporal. 

� Estratexia de repetición e imitación como recursos da 
improvisación. 

� Creación de acompañamentos sinxelos para cancións e  
pezas instrumentais. 

� Recreación musical e sonorización dun texto oral ou  
escrito. 

� Creación de pezas musicais sinxelas a partir de 
elementos dados. 

� Iniciación á creación de coreografías sinxelas para  
cancións e pezas musicais breves a partir da 
combinación de elementos dados e que teñan relación  
con ideas, emocións e experiencias propias ou allea s. 

� Adquisición progresiva de responsabilidade para 
favorecer a dinámica de traballo cooperativo na aul a. 

� Desenvolvemento progresivo de hábitos de coidado da  
voz, do corpo, dos instrumentos e dos materiais de 
traballo. 
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Bloque 3. Observación plástica.  

� Clasificación de texturas e tonalidades e apreciaci ón 
de formas naturais e artificiais exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 

� Establecemento dunha orde ou pauta para seguir o 
procedemento de observación e a súa comunicación or al 
ou escrita. 

� Observación dos materiais empregados nas obras 
plásticas. 

� Valoración e identificación dalgunhas producións 
artísticas que forman parte do patrimonio cultural 
galego (xoguetes, difraces, petróglifos, alfombras 
florais, maios...). 

� Respecto e coidado do contorno, das obras que 
constituén o patrimonio cultural, das producións 
propias e das das demais persoas. 

� Interese por buscar información sobre producións 
artísticas e comentalas. 

� Apreciación dos diferentes significados que pode te r 
unha obra para cada persoa. 

� Valoración do traballo desenvolvido por mulleres e por 
homes na produción artística e artesanal. 

Bloque 4.- Expresión e creación plástica.  

� Experiementación de posibilidades de transformación  
dos materiais plásticos no referente á ductilidade,  
transparencia... Comportamento dalgúns amteriais en  
contacto con outros. 

� Valoración do coñecemento de diferentes códigos 
artísticos como medios de expresión de sentimentos e 
ideas. 

� Elaboración individual e colectiva de imaxen en ban das 
de deseño, carteis e murais, cunha planificación 
previa e unha revisión posterior. 

� Construción de móbiles, estrutras e maquetas de 
xoguetes populares. 

� Aplicación, en producións propias, de aspectos 
observados en obras artísticas galegas e de artista s 
de renome. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

� Identificar e describir as características de 
elementos presentes no contorno e as sensacións que  as 
obras artísticas provocan, sinalando algunhas das 
estratexias musicais que usaron as creadoras e os 
creadores das obras. 

� Usar axeitadamente algúns dos termos propios da 
linguaxe plástica e musical en contextos precisos, 
intercambios comunicativos, descrición de procesos e 
argumentacións. 

� Utilizar distintos recursos gráficos durante a 
audición dunha peza musical. 

� Memorizar e interpretar un repertorio básico de 
cancións, pezas instrumentais e danzas relacionadas  
cos seus intereses individuais e colectivos. 

� Explorar estruturas musicais e seleccionar e combin ar 
ideas musicais dentro de estruturas sinxelas entre 
varias dadas. 

� Interpretar e compartir con compañeiros/as o contid o 
de imaxes presentes no contorno. 

� Clasificar texturas formas, calidades e cores 
atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

� Empregar instrumentos, técnicas e materiais axeitad os 
ao produto artístico que se pretende. 

� Amosar respecto e responsabilidade no traballo 
individual e colectivo con actividades plásticas e 
musicais. 

� Identificar manifestacións artísticas propias de 
Galicia. 

 

EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONTIDOS 
Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción.  

� Interiorización do esquema corporal e utilización d os 
elementos orgánico-funcionais no movemento. 
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� Adecuación da postura ás necesidades expresivas e 
motrices. 

� Consolidación da lateralidade e da súa proxección n o 
espazo. 

� Práctica de equilibrio estático, dinámico e con 
obxectos en situacións coñecidas. 

� Estruturación espacial e temporal en diversas 
situacións. 

� Valoración e aceptación da propia realidade corpora l e 
da do resto das persoas. 

� Autonomía persoal e confianza nas propias 
posibilidades. 

Bloque 2. Habilidades motrices.  

� Práctica das habilidades motrices básicas: 
desprazamentos, saltos, xiros e 
lanzamentos/recepcións. 

� Uso eficaz das habilidades e das destrezas en 
situación motrices coñecidas e tarefas lúdico-
motrices. 

� Mellora das capacidades físicas básicas de forma 
xenérica e orientada á execución motriz. 

� Execución de movementos coordinados desde un punto de 
vista motor. 

� Disposición favorable a participar en actividades 
diversas, esforzándose e aceptando as diferenzas 
individuais en canto á habilidade para executalas. 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.  

� Utilización do corpo e do movemento como instrument os 
de expresión e de comunicación. 

� Representación de obxectos e de personaxes reais e 
ficticios en diferentes situacións. 

� Expresión de ideas, de emocións e de sentimentos a 
través do corpo, do xesto e do movemento. 

� Utilización de obxectos e de materiais para a 
dramatización e para a comunicación. 
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� Adecuación do movemento a ritmos diversos e a 
estruturas espazo-temporais. 

� Participación desinhibida en situacións que supoñan  
comunicación corporal, valorando as diferenzas no 
xeito de expresarse. 

Bloque 4. Actividade física e saúde.  

� Consolidación dos hábitos de hixiene corporal e 
adquisición de hábitos posturais correctos na práct ica 
física. 

� Recoñecemento dos beneficios da actividade física e n 
relación coa saúde e co benestar. 

� Práctica de actividades que melloren de xeito xenér ico 
a condición física orientada á saúde. 

� Adquisición de hábitos que proporcionen seguridade na 
práctica da actividade física. 

� Uso correcto dos materiais e dos espazos, adoptando  
medidas básicas de seguridade e prevención durante a 
práctica da actividade física. 

� Actitude favorable cara á actividade física con 
relación á saúde. 

Bloque 5. Xogos e deportes.  

� Apreciación do xogo e do deporte como elementos da 
realidade social. 

� Comprensión, aceptación e cumprimento das regras e das 
normas de xogo e actitude responsable con relación ás 
estratexias acordadas. 

� Participación e práctica de xogos diversos e de 
actividades de iniciación predeportiva. 

� Experimentación das estratexias básicas de xogo 
relacionadas coa cooperación, coa oposición e coa 
cooperación/oposición. 

� Respecto cara ás persoas participantes no xogo, 
valorando o esforzo e rexeitando os comportamentos 
antisociais. 

� Valoración do xogo e das actividades deportivas com o 
medio de gozo, de relación e de emprego do tempo de  
lecer. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

� Amosar un axeitado coñecemento do corpo, dos seus 
elementos e funcionalidade, controlándoo en situaci óns 
variadas en relación coa tensión/relaxación muscula res 
e coa respiración. 

� Desprazarse e saltar, combinando as habilidades de 
maneira equilibrada e coordinada, axustando os 
movementos corporais eficazmente aos cambios das 
condicións da actividade. 

� Xirar sobre os eixos lonxitudinal e transversal, 
mantendo o equilibrio nas execucións e achegando 
respostas motrices acordes coas prácticas solicitad as. 

� Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móviles c on 
certo control e adaptándose ás traxectorias. 

� Utilizar os recursos expresivos do corpo, os obxect os 
e os materiais para a comunicación de ideas, de 
emocións e de sentimentos e mais para a representac ión 
de personaxes e de historias, reais ou imaxinarias,  
individualmente e en grupo. 

� Manter unha predisposición positiva cara á práctica  da 
actividade física, valorando os seus beneficios par a a 
calidade de vida e amosando interese na hixiene, na  
alimentación e na adquisición de hábitos saudables.  

� Participar en xogos e en actividades deportivas con  
coñecemento das normas, resolvendo os retos 
cooperativamente e amosando unha actitude de 
aceptación cara ás demais persoas. 

� Valorar o comportamento e a actitude nunha porcenta xe 
superior ás aptitudes físicas persoais. 

LINGUA CASTELÁ  E  LITERATURA 

CONTIDOS 
Bloque 1: Escoitar e falar.  

� Participación e cooperación nas situacións 
comunicativas habituais. Utilización da   comunicac ión 
con distintos fins (comunicación verbal e comunicac ión 
non verbal). Recoñecemento das diferenzas máis 
relevantes entre lingua oral e escrita. 
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� Produción de textos orais para expresar ideas, 
sentimentos, emocións, desexos, opinións e vivencia s,e 
para elaborar plans. 

� Actitude de escoita adecuada ante situacións 
comunicativas (respecto das opcións de quen fala, n on 
interrupcións inadecuadas, contacto visual). 

� Escoita, memorización e reprodución de textos 
procedentes da literatura popular (adiviñas, lendas , 
contos, poemas, cancións,refráns, ditos). 

� Valoración e aprecio do texto literario oral como 
fonte de coñecemento cultural e como recurso de 
desfrute persoal. 

� Interese por expresarse oralmente con claridade, 
exposición ordenada, pronuncia e entoación adecuada s. 

� Comprensión da linguaxe da poesía. A linguaxe en 
interacción coa música: memorización e recitado de 
poemas , dramatizacións, representacións de contos. .. 

� Produción de textos orais para expresar ideas, 
sentimentos, emocións, desexos, opinións e vivencia s, 
e para elaborar plans. 

� Comprensión de informacións audiovisuais procedente s 
de diferentes soportes establecendo relacións de 
identificación, de clasificación e de comparación 
entre elas. 

� Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuos a 
coas diferenzas. 

Bloque 2: Ler e escribir.  

� Comprensión de información relevante en textos de 
situacións cotiás de relación social(normas da clas e, 
normas de uso da biblioteca ou regras de xogos). 

� Integración de coñecementos e de informacións 
procedentes de diferentes soportes para aprender e 
contrastar información identificando, clasificando,  
comparando e interpretando. 

� Composición de textos propios  de situacións cotiás  de 
relación social de acordo coas características prop ias 
destes xéneros. 
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� Composición de textos de información e de opinión 
característicos dos medios de comunicación social 
sobre acontecementos significativos, con especial 
incidencia na noticia e nas cartas á dirección do 
xornal, en situacións reais ou simuladas, así como nos 
SMS. 

� Produción de textos relacionados co ámbito académic o 
para obter, organizar e comunicar información 
(cuestionarios, resumos, informes sinxelos, 
descricións, explicacións...). 

� Uso das estratexias de planificación, de 
textualización e de revisión como partes do proceso  
escritor. 

� Utilización de elementos gráficos e paratextuais, c on 
grao crecente de dificultade, para facilitar a 
comprensión (ilustracións, subliñados, gráficos e 
tipografía). 

� Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de obras  en 
galego adecuadas á idade e aos intereses das alumna s e 
dos alumnos. 

� Introdución ás estratexias de control do proceso 
lector (anticipación, hipotetización, relectura...)  

� Comprensión, memorización e recitado de poemas, co 
ritmo, pronuncia e a entoación adecuados. 

� Valoración da escritura como instrumento de relació n 
social, de obtención e de reelaboración da informac ión 
e dos coñecementos 

� Valoración da escritura como instrumento de relació n 
social, de obtención e de reelaboración da informac ión 
e dos coñecementos. 

� Elaboración e reescritura de textos literarios 
(contos, cómics, poesías) e non literarios. 

� Interese polo coidado e pola presentación dos texto s 
escritos, así como atención ás normas ortográficas.  

� Utilización de estratexias de resolución de 
dificultades léxicas e/ou ortográficas (uso de 
dicionarios variados en diversos soportes).  

� Coñecemento do funcionamento da biblioteca do centr o e 
participación en actividades literarias. 
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� Uso dirixido das tecnoloxías da información e da 
comunicación e das bibliotecas para obter informaci ón 
e modelos para a composición escrita e para a lectu ra. 

Bloque 3: Reflexionar sobre a lingua.  

� Recoñecemento dos elementos do contexto comunicativ o 
como factores que inciden na selección das formas 
orais ou escritas de intercambio comunicativo 

� Identificación de estruturas narrativas, descritiva s, 
instrutivas e explicativas sinxelas para a comprens ión 
e composición de textos. 

� Recoñecemento das diferenzas máis relevantes entre 
lingua oral e escrita. 

� Coñecemento da diversidade lingüística e valoración  
positiva desta riqueza. 

� Coñecemento das regras ortográficas apreciando o se u 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas nos  
escritos: As maiúsculas. Palabras agudas, graves e 
esdrúxulas. O ditongo e o hiato. 

� Identificación e definición intuitiva de: letras, 
sílabas e palabras. Os dígrafos.Palabras compostas,  
sinónimos, antónimos e polisémicas en relación coa 
comprensión e coa produción de textos. Sílaba tónic a e 
acento gráfico. 

� Uso e definición intuitiva nas actividades de 
produción e de interpretación da terminoloxía 
seguinte: denominación dos textos traballados, 
enunciado, palabra e sílaba, xénero e número, 
determinantes, cuantificadores, tempos verbais 
(pasado, presente, futuro.) 

� Comparación de estruturas sintácticas elementais pa ra 
observar a súa equivalencia semántica ou posibles 
alteracións do significado. 

� Inserción e coordinación de oracións como instrumen to 
na mellora da composición escrita. 

� Identificación funcional das modalidades oracionais  
declarativa, interrogativa e exhortativa. 

� Identificación intuitiva de suxeito e de predicado e 
dalgúns papeis semánticos do suxeito (axente, 
paciente). 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

� Participar en situacións de comunicación relacionad as 
coa actividade escolar (actividades en grupo, 
asembleas, debates, coloquios...) respectando as 
normas elementais que fan posible a comunicación. 

� Comprender o senso global de mensaxes orais de uso 
habitual e distinguir as ideas principais e 
secundarias. 

� Memorizar, reproducir e representar textos orais 
(poemas, cancións, adiviñas, trabalinguas...), 
empregando a pronuncia, o ritmo e a entoación 
adecuadas. 

� Producir textos orais (contos, relatos, exposicións , 
explicacións sinxelas...) adecuados á intención 
comunicativa, empregando as formas básicas da lingu a 
oral (pronunciación, ritmo, entoación, 
vocabulario...), así como aspectos verbais. 

� Interpretar as ideas contidas nos textos escritos 
habituais (expositivos, informativos, instrutivos e  
literarios), tanto en formato impreso como multimed ia, 
integrándoas nos seus propios esquemas de coñecemen to. 

� Captar o senso global de textos escritos de uso 
habitual (informativos, literarios...) e resumir as  
principais ideas. 

� Ler textos máis complexos ca no primeiro ciclo, 
empregando coñecementos elementais sobre a lingua 
escrita e procedementos elementais para resolver 
dúbidas de comprensión. 

� Valorar positivamente o texto escrito como instrume nto 
de comunicación e como fonte de pracer e de 
información. E manifestar preferencias na selección  de 
lecturas e expresar as propias opinións sobre elas.  

� Redactar textos escritos de diferente tipo 
(descricións, narracións, diálogos, poemas, cartas,  
informes...), empregando a estrutura textual 
correspondente e utilizando os procedementos básico s 
que dan cohesión ao texto (usar nexos, manter o tem po 
verbal, puntuar adecuadamente...). 
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� Comprender e producir mensaxes orais ou escritas na s 
que se integren os distintos códigos, verbais e non  
verbais. 

LINGUA  GALEGA  E  LITERATURA 

CONTIDOS 
Bloque 1: escoitar e falar.  

� Participación e cooperación nas situacións 
comunicativas habituais. Utilización da   comunicac ión 
con distintos fins (comunicación verbal e comunicac ión 
non verbal). Recoñecemento das diferenzas máis 
relevantes entre lingua oral e escrita. 

� Produción de textos orais para expresar ideas, 
sentimentos, emocións, desexos, opinións e vivencia s,e 
para elaborar plans. 

� Actitude de escoita adecuada ante situacións 
comunicativas (respecto das opcións de quen fala, n on 
interrupcións inadecuadas, contacto visual). 

� Escoita, memorización e reprodución de textos 
procedentes da literatura popular oral galega 
(adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións,refráns , 
ditos). 

� Valoración e aprecio do texto literario oral galego  
como fonte de coñecemento da propia cultura e como 
recurso de desfrute persoal. 

� Interese por expresarse oralmente con claridade, 
exposición ordenada, pronuncia e entoación adecuada s. 

� Comprensión da linguaxe da poesía. A linguaxe en 
interacción coa música: memorización e recitado de 
poemas , dramatizacións, representacións de contos. .. 

� Produción de textos orais para expresar ideas, 
sentimentos, emocións, desexos, opinións e vivencia s, 
e para elaborar plans. 

� Comprensión de informacións audiovisuais procedente s 
de diferentes soportes establecendo relacións de 
identificación, de clasificación e de comparación 
entre elas. 

� Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuos a 
coas diferenzas. 
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Bloque 2: ler e escribir.  
� Comprensión de información relevante en textos de 

situacións cotiás de relación social(normas da clas e, 
normas de uso da biblioteca ou regras de xogos). 

� Integración de coñecementos e de informacións 
procedentes de diferentes soportes para aprender e 
contrastar información identificando, clasificando,  
comparando e interpretando. 

� Composición de textos propios  de situacións cotiás  de 
relación social de acordo coas características prop ias 
destes xéneros. 

� Composición de textos de información e de opinión 
característicos dos medios de comunicación social 
sobre acontecementos significativos, con especial 
incidencia na noticia e nas cartas á dirección do 
xornal, en situacións reais ou simuladas, así como nos 
SMS. 

� Produción de textos relacionados co ámbito académic o 
para obter, organizar e comunicar información 
(cuestionarios, resumos, informes sinxelos, 
descricións, explicacións...). 

� Uso das estratexias de planificación, de 
textualización e de revisión como partes do proceso  
escritor. 

� Utilización de elementos gráficos e paratextuais, c on 
grao crecente de dificultade, para facilitar a 
comprensión (ilustracións, subliñados, gráficos e 
tipografía). 

� Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de obras  en 
galego adecuadas á idade e aos intereses das alumna s e 
dos alumnos. 

� Introdución ás estratexias de control do proceso 
lector (anticipación, hipotetización, relectura...)  

� Comprensión, memorización e recitado de poemas, co 
ritmo, pronuncia e a entoación adecuados. 

� Valoración da escritura como instrumento de relació n 
social, de obtención e de reelaboración da informac ión 
e dos coñecementos 
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� Valoración da escritura como instrumento de relació n 
social, de obtención e de reelaboración da informac ión 
e dos coñecementos. 

� Elaboración e reescritura de textos literarios 
(contos, cómics, poesías) e non literarios. 

� Interese polo coidado e pola presentación dos texto s 
escritos, así como atención ás normas ortográficas.  

� Utilización de estratexias de resolución de 
dificultades léxicas e/ou ortográficas (uso de 
dicionarios variados en diversos soportes).  

� Coñecemento do funcionamento da biblioteca do centr o e 
participación en actividades literarias. 

� Uso dirixido das tecnoloxías da información e da 
comunicación e das bibliotecas para obter informaci ón 
e modelos para a composición escrita e para a lectu ra. 

Bloque 3: Reflexionar sobre a lingua.  
� Recoñecemento dos elementos do contexto comunicativ o 

como factores que inciden na selección das formas 
orais ou escritas de intercambio comunicativo 

� Identificación de estruturas narrativas, descritiva s, 
instrutivas e explicativas sinxelas para a comprens ión 
e composición de textos. 

� Recoñecemento das diferenzas máis relevantes entre 
lingua oral e escrita. 

� Coñecemento da diversidade lingüística e valoración  
positiva desta riqueza. 

� Coñecemento das regras ortográficas apreciando o se u 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas nos  
escritos: As maiúsculas. Palabras agudas, graves e 
esdrúxulas. O ditongo e o hiato. 

� Identificación e definición intuitiva de: letras, 
sílabas e palabras. Os dígrafos.Palabras compostas,  
sinónimos, antónimos e polisémicas en relación coa 
comprensión e coa produción de textos. Sílaba tónic a e 
acento gráfico. 

� Uso e definición intuitiva nas actividades de 
produción e de interpretación da terminoloxía 
seguinte: denominación dos textos traballados, 
enunciado, palabra e sílaba, xénero e número, 
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determinantes, cuantificadores, tempos verbais 
(pasado, presente, futuro.) 

� Comparación de estruturas sintácticas elementais pa ra 
observar a súa equivalencia semántica ou posibles 
alteracións do significado. 

� Inserción e coordinación de oracións como instrumen to 
na mellora da composición escrita. 

� Identificación funcional das modalidades oracionais  
declarativa, interrogativa e exhortativa. 

� Identificación intuitiva de suxeito e de predicado e 
dalgúns papeis semánticos do suxeito (axente, 
paciente). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

� Estimar a lingua de Galicia e úsala como canle de 
transmisión das súas propias experiencias en todas as 
situacións de comunicación. 

� Participar en situacións de comunicación relacionad as 
coa actividade escolar (actividades en grupo, 
asembleas, debates, coloquios...) respectando as 
normas elementais que fan posible a comunicación. 

� Comprender o senso global de mensaxes orais de uso 
habitual e distinguir as ideas principais e 
secundarias. 

� Memorizar, reproducir e representar textos orais 
(poemas, cancións, adiviñas, trabalinguas...), 
empregando a pronuncia, o ritmo e a entoación 
adecuadas. 

� Producir textos orais (contos, relatos, exposicións , 
explicacións sinxelas...) adecuados á intención 
comunicativa, empregando as formas básicas da lingu a 
oral (pronunciación, ritmo, entoación, 
vocabulario...), así como aspectos verbais. 

� Interpretar as ideas contidas nos textos escritos 
habituais (expositivos, informativos, instrutivos e  
literarios), tanto en formato impreso como multimed ia, 
integrándoas nos seus propios esquemas de coñecemen to. 

� Captar o senso global de textos escritos de uso 
habitual (informativos, literarios...) e resumir as  
principais ideas. 
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� Ler textos máis complexos ca no primeiro ciclo, 
empregando coñecementos elementais sobre a lingua 
escrita e procedementos elementais para resolver 
dúbidas de comprensión. 

� Valorar positivamente o texto escrito como instrume nto 
de comunicación e como fonte de pracer e de 
información. E manifestar preferencias na selección  de 
lecturas e expresar as propias opinións sobre elas.  

� Redactar textos escritos de diferente tipo 
(descricións, narracións, diálogos, poemas, cartas,  
informes...), empregando a estrutura textual 
correspondente e utilizando os procedementos básico s 
que dan cohesión ao texto (usar nexos, manter o tem po 
verbal, puntuar adecuadamente...). 

� Comprender e producir mensaxes orais ou escritas na s 
que se integren os distintos códigos, verbais e non  
verbais. 

MATEMÁTICAS 

CONTIDOS  
Bloque 1. Espazos e formas.  

� Interpretación e elaboración de mensaxes que conteñ an 
informacións sobre relacións espaciais. 

� Descrición de posicións e de movementos en relación  a 
unha mesma ou a un mesmo e a outros puntos de 
referencia. 

� Descrición de itinerarios empregando unha linguaxe 
matemática o máis correcta posible coa incorporació n 
de conceptos como rectas, curvas, paralelas e 
intersección de rectas. 

� Recoñecemento de simetrías e de translacións en 
manifestacións e expresións artísticas. 

� Interpretación, descrición e elaboración de planos de 
itinerarios, en maquetas e en bosquexos de contorno s 
próximos. 

� Identificación de figuras planas e de corpos 
xeométricos (cubos, esferas, prismas, pirámides e 
cilindros) en obxectos e en espazos cotiáns. 

� Descrición da súa forma, utilizando o vocabulario 
xeométrico básico (lados, arestas, caras, ángulos e  
vértices, segundo corresponda). 
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� Manipulación e experimentación con figuras e con 
corpos xeométricos para buscar elementos de 
regularidade neles, identificar as súas propiedades , 
comparalas e clasificalas con criterios elementais,  
formar figuras planas e corpos xeométricos a partir  
doutras por composición e descomposición. 

� Resolución de problemas xeométricos interpretando o  
enunciado, e recoñecendo os datos. 

� Interese pola elaboración e presentación coidadosa das 
construcións xeométricas. 

� Confianza nas propias posibilidades; curiosidade, 
interese e constancia para empregar as construcións  
xeométricas, os obxectos e as relacións espaciais. 

� Participación activa e responsable no traballo en 
equipo.. 

Bloque 2. Cantidades.  
� Busca e contraste de información relativa a aspecto s 

matemáticos variados (como o número ou a medida ao 
longo da historia e en diferentes culturas, os 
conceptos traballados na aula...), utilizando diver sas 
fontes: libros, a internet, persoas expertas... 

� Identificación do papel das matemáticas na vida cot iá 
e da necesidade de usalas en múltiples contextos 
escolares e familiares. 

� Uso dos números en situacións variadas e familiares  
para solucionar problemas relacionados con cantidad es 
recoñecendo o valor de posición das cifras. 

� Lectura, escritura, ordenación, comparación (usando  
termos como maior ca, menor ca, diferente de, igual  a, 
aproximadamente igual, maior ca e menor ca...), 
seriación, descomposición e representación na recta  
numérica de diversos números. 

� Expresión de particións e de relacións en contextos  
familiares coa utilización de números fraccionarios  
comparándoos mediante a ordenación e a súa 
representación gráfica. 

� Confianza nas propias posibilidades e perseveranza 
para utilizar os números, as súas relacións e as 
operacións na obtención e expresión de informacións , 
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manifestando iniciativa persoal nos procesos de 
resolución de problemas da vida cotiá. 

� Resolución de problemas sinxelos da vida cotiá: 
interpretando o enunciado, recoñecendo os datos, 
atopando a información relevante, planificando o 
proceso, elaborando hipóteses sobre o resultado, 
empregando estratexias persoais de resolución e as 
operacións numéricas (suma, resta, multiplicación e  
división por unha cifra) que cumpran, comprobando a s 
solucións e verbalizando o proceso. 

� Formulación de problemas relacionados coa vida coti á 
que precisen da aplicación de coñecementos numérico s e 
de operacionais para resolvelos. 

� Valoración do contraste coas compañeiras e 
compañeiros, tanto do resultado final como das 
estratexias e procesos seguidos para chegar a el. 

� Interpretación do erro como incentivo de mellora. 

� Valoración da constancia na realización do traballo  
operacional e do feito de non desanimarse ante as 
dificultades. 

� Utilización en contextos familiares, para resolver 
situacións problemáticas, de: a suma como increment o; 
a resta como diminución, comparación e complemento;  a 
multiplicación como suma abreviada, repetición e 
operador multiplicativo e a división como repartici ón 
e agrupación. 

� Interese para a utilización dos números e do cálcul o 
numérico na resolución de problemas en situacións 
reais. 

� Descomposición aditiva e multiplicativa dos números . 
Construción e memorización das táboas de multiplica r. 

� Realización de cálculos con números naturais indica ndo 
o coñecemento do significado das operacións, 
realizando estimacións sobre os resultados e valora ndo 
se a resposta é razoable, seleccionando o método má is 
conveniente para facer o cálculo (mentalmente, con 
algoritmos, con calculadora, con ordenador) e 
explicando as estratexias utilizadas. 

� Interese pola presentación limpa, ordenada e clara dos 
cálculos e dos seus resultados. 
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� Mellora progresiva da seguridade, autonomía e 
iniciativa persoal nas aprendizaxes numéricas e 
algorítmicas. 

� Realización de medicións para resolver problemas en  
contextos reais empregando unidades de medida 
convencionais (múltiplos e submúltiplos máis usuais ), 
elixindo e usando adecuadamente os instrumentos, 
seleccionando as unidades axeitadas, usando 
estratexias persoais para medir e estimar, controla ndo 
e verbalizando o proceso de medida, contrastando 
resultados e expresándoos correctamente manifestand o 
as unidades utilizadas. 

� Comparación, establecemento de equivalencias 
funcionais e ordenación de unidades e de cantidades  
dunha mesma magnitude (tanto de lonxitude, de peso,  de 
capacidade e de tempo como das derivadas do sistema  
monetario). 

� Confianza nas propias posibilidades e interese por 
compartir coas demais persoas os procesos que utili zan 
a medida para obter e expresar informacións e para 
resolver problemas en situacións reais. 

� Interese pola presentación limpa e ordenada do proc eso 
e pola expresión de medidas. 

� Valorar a importancia de dispoñer dun sistema 
convencional de medidas. 

Bloque 3. Tratamento da información e azar. 

� Resolución e formulación de problemas en que se 
precise a interpretación de gráficas sinxelas 
(diagrama de barras e pictogramas) e de táboas de 
datos. 

� Recollida e rexistro de datos (táboas de dobre entr ada 
e gráficas) sobre obxectos, fenómenos e situacións 
familiares utilizando técnicas elementais de enquis as, 
de observación e de medición. 

� Lectura, descrición e interpretación de táboas de 
dobre entrada e de gráficos de uso habitual na vida  
cotiá con propósitos funcionais. 

� Interese pola elaboración e pola presentación de 
gráficos e de táboas de forma ordenada e clara. 
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� Confianza nas propias posibilidades, curiosidade, 
interese e constancia na interpretación de datos 
presentados de forma gráfica. 

� Utilización de expresións como posible, imposible, 
máis ou menos probable, seguro na valoración de 
resultados de experiencias lúdicas e cotiás en que 
intervén o azar. 

� Colaboración activa no traballo de grupo respectand o o 
traballo, os procesos e as estratexias das outras 
persoas. 

� Valoración do uso das novas tecnoloxías nos ámbitos  
gráficos en que son precisas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.  
� Avaliarase a habilidade de usar os números en 

contextos cotiáns para resolver problemas 
interpretando o valor posicional das cifras. 

� Verificarase a capacidade de comparar cantidades. 

� Resolver problemas diversos relacionados co contorn o 
que exixan certa planificación, control procesual e  
actitude favorable, aplicando unha ou dúas operació ns 
numéricas, contidos básicos de xeometría ou tratame nto 
da información e usando estratexias persoais de 
resolución. 

� Tamén se valorará a capacidade de formular problema s 
relacionados coa vida cotiá a partir de modelos. 

� Realizar cálculos con números naturais, utilizando o 
coñecemento do sistema de numeración decimal, o 
procedemento máis axeitado, os recursos máis 
convenientes e as propiedades das operacións (suma,  
resta, multiplicación e división por unha cifra), e n 
situacións cotiás e funcionais de resolución de 
problemas. 

� Avaliarase a capacidade para poñer en marcha proces os 
persoais para resolver, en contextos familiares, 
sumas, restas, multiplicacións e divisións en cálcu lo 
mental e escrito: indicando coñecemento do signific ado 
básico das operacións; realizando estimacións sobre  os 
resultados e valorando se a resposta é razoable; 
seleccionando o método máis conveniente para facer un 
cálculo concreto (mentalmente, mediante algoritmos,  
con calculadora, con ordenador...) en función da 
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complexidade deste; desenvolvendo e utilizando con 
axilidade estratexias persoais de cálculo mental; 
usando a calculadora para comprobacións; consideran do 
o erro como un estímulo para novos cálculos e 
explicando as estratexias aplicadas. 

� Valorarase a aplicación intuitiva das propiedades d as 
operacións e a capacidade de explicar oralmente os 
razoamentos desenvolvidos. 

� Realizar medicións e estimacións escollendo, entre as 
unidades e instrumentos de medida usuais, os que 
mellor se axusten ao que se vaia medir. 

� Trátase de valorar a capacidade de medir para resol ver 
problemas de contextos próximos empregando medidas 
convencionais elixindo o instrumento axeitado para 
efectuar medicións ou construíndo o instrumento 
sinxelo que se precisa. 

� Obter información puntual dunha representación 
espacial , describila e representala sinxelamente 
tomando como referencia obxectos familiares coa 
finalidade de resolver problemas elementais do 
contorno próximo. 

� Utilizar as nocións básicas de movementos xeométric os 
para describir e comprender situacións da vida coti á e 
para valorar expresións artísticas. 

� Valorarase a habilidade do alumnado para describir 
unha representación espacial familiar de obxectos e  de 
contextos próximos utilizando o vocabulario e as 
relacións xeométricas. 

� Quérese apreciar, ademais, a habilidade para emitir  e 
recibir informacións sobre obxectos referidas a 
posicións e movementos no plano, e a de recoñecer e  
reproducir manifestacións artísticas que inclúan 
simetrías e translacións. 

� Usar o coñecemento das formas e corpos xeométricos do 
espazo para describir e resolver problemas do conte xto 
próximo. 

� Valórase a capacidade de: recoñecer as formas 
xeométricas; analizar as súas propiedades; comparar  e 
clasificar figuras e corpos atendendo a diversos 
criterios.... 
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� Resolver e formular problemas en que interveña a 
lectura de gráficas e de táboas de datos sobre 
situacións cotiás.  

� Resolver problemas en que se precise: recoller dato s 
sobre feitos e sobre obxectos da vida cotiá usando 
técnicas sinxelas de reconto, ordenar estes datos 
atendendo a un criterio de clasificación e expresar  o 
resultado en forma de táboa ou de gráfica. 

� Así mesmo, é motivo de avaliación a capacidade de 
resolución de problemas en que cumpra realizar: unh a 
observación de fenómenos da vida cotiá. 

� Avaliarase se o alumnado utiliza, en situacións de 
xogo ou da vida real, expresións relacionadas con 
situacións incertas: é posible, é imposible, é segu ro. 

� Téntase comprobar se, partindo da experiencia, o 
alumnado distingue fenómenos aleatorios e fenómenos  
seguros. 

LINGUA ESTRANXEIRA (Inglés) 

CONTIDOS 
Bloque 1: Escoitar, falar e conversar  

� Escoita e comprensión de mensaxes e textos orais de  
progresiva complexidade, como instrucións ou 
explicacións, interaccións orais dirixidas ou 
gravacións en soporte audiovisual ou informático pa ra 
extraer información global e algunha específica. 

� Interacción oral en situacións reais ou simuladas 
dando respostas verbais ou non verbais que esixan 
elección entre un repertorio limitado de 
posibilidades, en contextos progresivamente menos 
dirixidos. 

� Produción de textos orais coñecidos previamente 
mediante a participación activa en representacións,  
cancións, recitados, dramatizacións, interaccións 
dirixidas, ou ben preparados mediante un traballo 
previo con axudas e modelos, mostrando interese por  
expresarse oralmente en actividades individuais e d e 
grupo. 

� Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a 
comprensión e expresión oral: uso do contexto visua l e 
non verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou 
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a situación transferidos dende as linguas que coñec e á 
lingua estranxeira. 

� Valoración da lingua estranxeira como instrumento p ara 
comunicarse. 

� Identificación de aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e ton da lingua estranxeira e o seu uso  
como aspectos fundamentais da comunicación. 

Bloque 2: Ler e escribir  

� Lectura e comprensión de diferentes textos, en sopo rte 
papel e dixital, adaptados á competencia lingüístic a 
do alumnado, para utilizar información global e 
específica, no desenvolvemento dunha tarefa ou para  
gozar da lectura. 

� Uso guiado de estratexias de lectura (utilización d os 
elementos do contexto visual e dos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación transferidos de nde 
as linguas que coñece), identificando a información  
máis importante, deducindo o significado das palabr as 
e expresións non coñecidas. 

� Lectura e escritura de textos propios de situacións  
cotiás próximas á experiencia como convites, 
felicitacións, notas, avisos, folletos. 

� Composición a partir de modelos, de diferentes text os 
sinxelos, utilizando expresións e frases moi coñeci das 
oralmente, para transmitir información, ou con 
diversas intencións comunicativas. 

� Recoñecemento e uso de léxico, formas e estruturas 
básicas propias da lingua estranxeira, previamente 
utilizadas. 

� Utilización das tecnoloxías da información e a 
comunicación para ler, escribir e transmitir 
información. 

� Interese polo coidado e a presentación dos textos 
escritos,para expoñelos como recordatorio visual e 
para a aprendizaje de novas palabras. 

� Iniciación ao coñecemento e uso das estratexias 
básicas de produción de textos (elección do 
destinatario, propósito, planificación, redacción…)  
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Bloque 3. Reflexión sobre a lingua e consciencia 
intercultural.  

� Autonomía no emprego dun cartafol colectivo de aula  e 
iniciación e interese na utilización dun individual  
para seleccionar de forma guiada os mellores trabal los 
propios. 

� Uso de estratexias (repetición, imitación, 
memorización, asociación de palabras e expresións c on 
xestos, imaxes ou sons, observación de modelos, 
lectura de textos, utilización de soportes multimed ia) 
para a adquisición de novo léxico, formas e estrutu ras 
da lingua. 

� Reflexión sobre a utilización progresiva de diferen tes 
medios (dicionarios visuais e bilingües, internet, 
materiais audiovisuais e multimedia...) como 
instrumentos de axuda para a aprendizaxe. 

� Confianza na propia capacidade para aprender unha 
lingua estranxeira, aceptación do erro como parte d o 
proceso e valoración do traballo cooperativo como 
forma de acadar obxectivos de aprendizaxe. 

� Utilización de recursos de compensación de 
insuficiencias no uso da lingua oral: xestos, 
definicións, debuxos. 

� Identificación de aspectos lingüísticos e culturais  
pouco complexos diferentes e semellantes á nosa 
realidade a través de producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións artísticas (diferent es 
horarios, festas, hábitos...) 

� Recoñecemento do valor da nova lingua para achegars e a 
nenos e nenas doutras culturas que teñen formas de 
vida e formas de pensar diferentes da propia. 

� Actitude receptiva cara ás persoas que falan outra 
lingua e teñen culturas, hábitos, crenzas e formas de 
vida diferentes. 

� Interese por coñecer información sobre as persoas e  a 
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeir a 

� Interese por utilizar a lingua estranxeira de forma  
correcta en situacións variadas. 
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� Utilización progresiva de medios gráficos de consul ta 
e información e das posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías. 

� Coñecemento dalgunhas similitudes e diferenzas nos 
costumes cotiáns e uso das formas básicas de relaci ón 
social entre os países onde fala a lingua estranxei ra 
e o noso. 

� Actitude receptiva cara ás persoas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

� Participar en interaccións orais dirixidas sobre te mas 
coñecidos en situacións de comunicación predicibles , 
respectando as normas básicas do intercambio, como 
escoitar e mirar a quen fala. 

� Captar o sentido global e identificar información 
específica en textos orais sobre temas familiares e  de 
interese.Memorizar e producir textos orais coñecido s e 
de interese para os alumnos, participando en 
cancións,recitados,dramatizacións…  

� Ler e captar o sentido global e algunhas informació ns 
específicas de textos sinxelos sobre temas coñecido s e 
cunha finalidade concreta. 

� Escribir frases e textos curtos significativos en 
situacións cotiás e escolares a partir de modelos 
cunha finalidade determinada e cun formato 
establecido, tanto en soporte papel como dixital. 

� Usar formas e estruturas propias da lingua estranxe ira 
incluíndo aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e  
ton en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 

� Usar algunhas estratexias para aprender a aprender,  
como pedir aclaracións, acompañar a comunicación co n 
xestos, utilizar dicionarios visuais e bilingües, 
recuperar, buscar e recompilar información sobre te mas 
coñecidos en diferentes soportes e identificar algú ns 
aspectos persoais que a axudan a aprender mellor. 

� Valorar a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación con outras persoas e mostrar curiosida de 
e interese cara ás persoas que falan a lingua 
estranxeira. 
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� Respectar as diferentas de todo tipo adoptando unha  
actitude positiva ante culturas e opinions alleas. 

� Identificar algúns aspectos da vida cotiá dos paíse s 
onde fala a lingua estranxeira e comparalos cos 
propios. 
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3º CICLO E. PRIMARIA 
COÑECEMENTO DO MEDIO SOCIAL E CULTURAL. 
Contidos. 
Terceiro ciclo. 
Bloque 1. Os seres humanos e a saúde. 
 
* Identificación dos diferentes aparellos e sistema s do 
corpo humano recoñecendo as súas funcións principai s. 
* Recoñecemento da nutrición como unha función vita l para 
os seres humanos. Identificación dos aparellos rela cionados 
con ela (aparellos respiratorio, dixestivo, circula torio e 
excretor. 
* Recoñecemento das características básicas do sist ema 
reprodutor humano e das diferenzas entre sexos, 
identificando, a grandes trazos, en que consiste a 
fecundación e os procesos que se dan durante o emba razo, 
parto e nacemento dun ser humano, e apreciando na 
sexualidade humana a función afectiva e reprodutora . 
* Descrición dos sentidos e do sistema nervioso e 
valoración da súa importancia na relación co medio e co 
resto dos seres humanos. 
* Valoración positiva dos hábitos de hixiene e dos estilos 
de vida saudable. 
* Actitude crítica ante os factores e prácticas soc iais que 
favorecen ou dificultan un desenvolvemento saudable  e un 
comportamento responsable. 
Valoración do impacto que producen sobre a saúde as  accións 
dos seres humanos no medio (son e contaminación acú stica, 
contaminación do aire.... 
* Identificación dos riscos do consumo de alcohol, tabaco, 
drogas... Busca de información, expresión razoada d a propia 
opinión contrastándoa coas opinións das compañeiras  e dos 
compañeiros, recollida da información e conclusións  en 
folletos, murais, carteis, páxina web... 
* Aceptación e práctica das normas sociais referida s á 
saúde, hixiene, alimentación, protección e segurida de 
persoal. Coñecemento de actuacións relacionadas cos  
primeiros auxilios para saber axudarse e axudar as demais 
persoas. 
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* Recoñecemento e análise da relación existente ent re os 
cambios que comporta o crecemento e as relacións co as 
outras persoas: amizades, familia... 
* Identificación das características persoais e dos  trazos 
de identidade propios. Coñecemento de si mesma e de  si 
mesmo para facilitar o equilibrio emocional valorán dose 
como diferente e respectando a diversidade. 
Desenvolvemento da autoestima, da autonomía na 
planificación e execución de accións e tarefas e da  
iniciativa na toma de decisións. 
Bloque 2. As plantas e os animais. 
* Elaboración cooperativa de traballos sobre os ser es vivos 
do contorno próximo e sobre as súas condicións de v ida, 
indicando as concepcións previas e formulando hipót eses, 
buscando información en fontes variadas -persoas ex pertas, 
a internet, enciclopedias, observación directa, 
monografías...-, seleccionando, tratando e esquemat izando 
esa información, reflexionando sobre o proceso, 
confrontando coas 
compañeiras e compañeiros a información e mantendo unha 
actitude crítica ante as fontes. 
* Observación do desenvolvemento das principais fun cións 
vitais de plantas e animais do medio próximo. 
Identificación da estrutura e dos órganos grazas ao s cales 
poden realizar esas funcións. 
* Utilización guiada de claves e de guías de animai s e de 
plantas para a clasificación e identificación dalgu nhas 
especies existentes en Galicia. 
* Observación e rexistro dalgún proceso asociado á vida dos 
seres vivos, logo de planificación do proceso, elec ción de 
instrumentos adecuados, tratamento dos datos obtido s e 
contraste de observacións. Comunicación oral e escr ita de 
resultados empregando soportes textuais variados. 
* Sensibilidade pola precisión e o rigor na observa ción de 
animais e de plantas. 
* Identificación da célula como unidade fundamental  dos 
seres vivos. Uso guiado de medios tecnolóxicos e do  
microscopio para a observación dalgunha delas.  
* Utilización de lupas binoculares e doutros aparel los de 
laboratorio para observar animais e plantas ou algu nha das 
súas partes, respectando as normas de uso e de segu ridade 
dos instrumentos e dos materiais de traballo. 
* Preparación conxunta de itinerarios e saídas para  a 
observación de seres vivos do contorno, utilización  básica 
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de diarios de campo, elaboración guiada de document os que 
recollan o observado empregando linguaxes variadas (despois 
de poñer en común as observacións realizadas  
. Valoración da orde e da estética na presentación de 
documentos e traballos. 
* Diferenciación entre as plantas e animais e outra s formas 
de vida presentes no contorno (bacterias, virus, al gas e 
fungos. 
* Valoración da biodiversidade, interese pola súa 
conservación. 
Bloque 3. A vida en sociedade. 
* Participación activa na escola como unha aprendiz axe para 
a vida en democracia. Recoñecemento da diversidade de 
opinións e da necesidade do seu intercambio e da di fusión 
de informacións por variadas canles. 
* Análise do funcionamento de organizacións próxima s. 
Comparación coa organización de Galicia e do Estado  
español. Valoración da participación cidadá nos ámb itos 
local, autonómico e estatal.  
* Elaboración dun organigrama simple onde se reflic ta o 
funcionamento dunha das entidades públicas estudada s. 
* Aproximación ao coñecemento das institucións espa ñolas e 
europeas a partir da análise das institucións máis 
próximas. 
* Observación, identificación e descrición dalgunha s 
características culturais, demográficas e económica s da 
sociedade galega e da española. Recoñecemento e val oración 
da diversidade cultural e lingüística de España. 
* Identificación das raíces propias e dos trazos da  cultura 
(lingua, institucións, festas, xogos, tradicións.  
Participación en festas, xogos e costumes populares  propios 
de Galicia e interese pola súa conservación como si nais de 
identidade social. 
* Uso de diferentes fontes de información para coñe cer 
algunhas características elementais dos países euro peos e 
para aproximarse ao coñecemento da Unión Europea, 
intercambiando información coas compañeiras e cos 
compañeiros para elaborar esquemas (mapas mentais, mapas 
conceptuais.... 
* Recoñecemento da importancia da emigración no mun do 
actual. 
* Respecto polas diferenzas e rexeitamento dos 
estereotipos, dos prexuízos e de calquera tipo de 
discriminación (por razón de sexo, etnia, cultura, crenza, 
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orixe..., desenvolvendo sentimentos de empatía e re specto 
cara ás outras persoas. 
* Reflexión sobre as desigualdades no acceso aos be ns de 
consumo no contorno próximo e no mundo.  
* Resolución de problemas relacionados co contorno,  usando 
estratexias de formulación de hipóteses, comprobaci ón 
destasmediante a busca, a selección e o tratamento da 
información, exposición de conclusións provisionais , 
exploración de solucións alternativas e reflexión s obre o 
proceso seguido, mantendo unha actitude crítica ant e as 
fontes de información. 
* Identificación das responsabilidades das distinta s 
institucións de goberno na resolución de problemas sociais, 
ambientais, económicos, etc. 
* Identificación e utilización de fontes orais, dix itais, 
audiovisuais e escritas de xeito progresivamente má is 
autónomo para informarse sobre aspectos problemátic os do 
contorno próximo e do mundo (desigualdade de acceso  aos 
bens de consumo, pobreza, 
traballo infantil... , analizando criticamente as 
informacións, reflexionando e debatendo sobre as 
desigualdades e sobre a necesidade do compromiso so cial e o 
papel dos dereitos e deberes da cidadanía na constr ución 
dun mundo máis xusto. 
* Actitude crítica ante a influencia da publicidade  sobre o 
consumo. 
* Recoñecemento do papel das comunicacións, do tran sporte e 
doutros servizos nas actividades persoais, económic as e 
sociais.  
* Uso das formas de comportamento adecuado (respect o, 
interese, lectura de avisos, contribución á limpeza ... 
segundo os espazos (rúa, lugares de lecer, museos, 
parques.... 
Bloque 4. O medio físico: espazo e materiais. 
* Identificación e diferenciación de diferentes 
representacións (planos, fotografías aéreas, maquet as, 
mapas, globo...  sobre un espazo. 
* Utilización guiada de planos e de mapas para orie ntarse e 
desprazarse, para localizar lugares e itinerarios, aspectos 
do mundo físico e político, interpretando o cromati smo, as 
lendas e os signos convencionais máis habituais. 
* Preparación conxunta de visitas e realización de 
itinerarios para recoñecer elementos da paisaxe e d o 
relevo. 
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* Identificación, localización en diferentes 
representacións cartográficas e descrición dos prin cipais e 
máis relevantes elementos xeográficos do contorno, de 
Galicia, de España e do mundo. 
* Recoñecemento da influencia de factores como a ac tividade 
humana, os fenómenos meteorolóxicos, a erosión, ter remotos 
e erupcións volcánicas sobre a paisaxe. 
* Valoración da diversidade e riqueza das paisaxes do 
territorio galego e español e interese por coñecer paisaxes 
doutros lugares. 
* Utilización das TIC e doutras fontes para recolle r 
información sobre outros lugares, comunicar con out ras 
comunidades ou poboacións da mesma comunidade, para  
comparar diferentes ambientes, paisaxes, modos de v ida, 
costumes... e esquematizar a 
información con diversas estratexias.  
* Lectura e interpretación do tempo atmosférico en 
distintas representacións. Diferenciación entre tem po 
meteorolóxico e clima. Influencia do clima na paisa xe e na 
actividade humana. Recoñecemento das principais 
características do clima galego. 
* Valoración de actuacións que contribúen á conserv ación do 
medio e á sustentabilidade. 
* Exploración do territorio na busca de actuacións humanas 
axeitadas ou rexeitables. 
* Identificación da Terra como un planeta do sistem a solar. 
Manexo de programas de simulación no ordenador que o 
mostren. 
* Realización de experiencias sinxelas para estudar  as 
propiedades dalgúns aspectos do medio físico, parti ndo 
dunha pregunta ou problema de interese para o alumn ado 
(formulando hipóteses, confrontándoas co resto da c lase, 
planificando cooperativamente o proceso de comproba ción, 
prevendo os medios e os instrumentos necesarios, 
seleccionando os datos útiles, explorando solucións  
alternativas, predicindo resultados, tirando conclu sións, 
comunicando os resultados e reflexionando sobre o p roceso 
desenvolvido e a aprendizaxe realizada. 
* Respecto polas normas de uso, de seguridade e de 
conservación dos instrumentos e dos materiais de tr aballo. 
 
* Comparación e clasificación dalgúns materiais pol as súas 
propiedades (dureza, solubilidade, estado de agrega ción, 
condutividade térmica.... 
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* Busca de información sobre rochas e minerais pres entes en 
Galicia. Identificación e clasificación de rochas e  
minerais polas características observables. 
* Uso de técnicas sinxelas para a separación de com poñentes 
en mesturas: filtración, destilación, disolución e 
evaporación. 
* Reflexión sobre as actuacións necesarias para o 
aproveitamento da auga e o seu uso responsable.Anál ise dos 
procesos de depuración e potabilización da auga par a o seu 
uso. 
* Experimentación da flotabilidade dos materiais e obxectos 
nos líquidos. Utilización de diferentes procedement os 
experimentais para a medida e comparación de masas e 
volumes de materiais diversos. 
* Planificación conxunta e realización de experienc ias 
sinxelas e variadas para estudar propiedades dos ma teriais 
habituais no contorno e de uso común e o seu compor tamento 
ante a luz, o son, a calor, a humidade, a electrici dade, o 
magnetismo, comunicando o proceso levado a cabo e a s 
conclusións por linguaxes e medios diversos.  
* Observación directa e experimentación dalgúns efe ctos e 
cambios que provoca a calor nos materiais: cambios de 
estado,  dilatación e cambio de temperatura. 
* Experimentación coa transmisión do son nos difere ntes 
medios. Sensibilidade ante a contaminación acústica . 
* Predición de cambios no movemento, na forma ou no  estado 
dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía. 
* Recoñecemento das formas de enerxía máis usadas n a 
sociedade actual e a súa clasificación en enerxías 
renovables e non renovables. Identificación e 
experimentación de transformacións simples de enerx ía. 
* Valoración da importancia de conservar os recurso s 
enerxéticos e non malgastalos. Identificación dalgu nhas 
estratexias de aforro enerxético no contorno propio . O 
desenvolvemento enerxético sustentable e equitativo . 
* Observación e experimentación de reaccións químic as da 
vida cotiá e doméstica (combustión, oxidación e 
fermentación. 
* Identificación de produtos químicos habituais no fogar e 
os posibles riscos para o organismo (queimaduras, 
intoxicacións... 
. Identificación na etiquetaxe dos símbolos de peri go máis 
comúns. 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  115  de 154      

* Identificación dos diferentes tipos de residuos q ue 
producimos na sociedade actual. Recoñecemento dos s istemas 
de redución, reutilización e reciclaxe. 
Bloque 5. O paso do tempo. 
* Uso da periodización convencional (idades  e das 
convencións de datación (antes da nosa era, despois  da nosa 
era.  
* Uso representacións para situar diversos momentos  
evolutivos e históricos, e para percibir a duración , a 
simultaneidade e a relación entre acontecementos. 
* Elaboración de ficheiro de vocabulario colectivo 
específico relacionado cos cambios ao longo do temp o. 
* Identificación e análise dalgúns acontecementos e  de 
mulleres e homes relevantes da historia de Galicia.  
* Caracterización dalgunhas sociedades de épocas 
históricas: prehistórica, clásica, medieval, dos 
descubrimentos, do desenvolvemento industrial e do mundo no 
século XX, a partir da análise dos diferentes modos  de 
vida. 
* Identificación dalgúns acontecementos e personaxe s 
(mulleres e homes 
 relevantes da historia de España. 
* Valoración e respecto polo patrimonio histórico e  
cultural como fonte de información do pasado e como  signo 
de identidade. 
* Recoñecemento das contribucións da muller ao long o da 
historia. Identificación do papel dos homes e das m ulleres 
como suxeitos da historia. 
* Utilización de distintas fontes históricas (orais , 
documentais, patrimoniais , xeográficas, artísticas  e 
outras fontes (prensa, a internet, enciclopedias, 
biografías, 
atlas... para a busca de información de contido his tórico, 
uso de estratexias para a súa organización sistemát ica e 
para a súa representación (cronogramas, liña do tem po..., 
contraste da información coas compañeiras e cos 
compañeiros, elaboración de informes 
orais, dixitais ou escritos, bandas de deseño e out ros 
traballos para a comunicación do investigado. 
* Planificación conxunta de visitas a museos ou lug ares con 
vestixios do pasado (castros, mámoas, petróglifos.. ..  como 
parte do proceso de utilización de fontes histórica s para a 
elaboración de traballos sobre algún aspecto histór ico. 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  116  de 154      

* Realización de arquivos con fotografías, fichas, 
documentos, imaxes, música, notas de prensa... sobr e temas 
de actualidade. Análise dunha mesma información en 
diferentes medios. 
Bloque 6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías. 
* Distinción de modos de produción artesanal e indu strial e 
observación das ferramentas, aparellos, útiles e má quinas 
implicadas. 
* Investigación sobre a evolución dun obxecto, apar ello 
(teléfono, radio, televisión, ordenador, neveira... ao longo 
da historia. 
* Recoñecemento das aplicacións dos obxectos e das 
máquinas, e da súa utilidade para facilitar a reali zación 
de determinadas actividades humanas. 
* Planificación e construción cooperativa de estrut uras 
sinxelas a partir de pezas moduladas que cumpran un ha 
función ou condición para resolver un problema.  
* Elaboración de textos instrutivos e explicativos sobre o 
manexo seguro dalgún aparello ou obxecto de uso cot ián. 
* Interpretación de gráficos e instrucións para a m ontaxe 
de obxectos ou aparellos sinxelos.  
* Construción de circuítos eléctricos simples. 
Identificación dos seus compoñentes e funcións. 
* Comparación de formas de vida e de traballo de di ferentes 
épocas históricas ou sociedades. 
* Valoración da influencia do desenvolvemento tecno lóxico 
nas condicións de vida e do traballo. 
* Valoración das habilidades manuais implicadas no manexo 
de ferramentas e aparellos domésticos e non-domésti cos 
superando os estereotipos sexistas. 
* Detección de avarías habituais no funcionamento d e 
aparellos cotiáns e domésticos. Identificación dos 
comportamentos máis adecuados para evitar accidente s 
(escapes de gas, incendios, inundacións.... 
* Control de riscos no manexo de aparellos e de máq uinas. 
Elaboración de protocolos de uso. 
* Utilización de recursos sinxelos proporcionados p olas 
tecnoloxías da información para comunicar conclusió ns sobre 
os traballos realizados, para elaborar informes, pa ra 
buscar información e para colaborar. 
Uso progresivamente autónomo de tratamento de texto s 
(axuste de páxina, inserción de ilustracións ou not as, etc. 
. Busca guiada de información na rede e xestión de 
ficheiros. 
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* Uso responsable das TIC. Valoración da necesidade  de 
controlar o tempo destinado ás tecnoloxías da infor mación e 
da comunicación e o seu poder de adicción. 
Criterios de avaliación. 

Terceiro ciclo. 
* Identificar algúns dos usos que as persoas fan do s 
recursos naturais e da enerxía, así como algunhas d as 
consecuencias negativas dos usos inadecuados, valor ando o 
seu impacto a curto e longo prazo. Propor exemplos dos 
efectos da contaminación sobre as persoas, as plant as, os 
animais e os seus contornos, así como diferentes fo rmas de 
previr ou reducir a contaminación do aire, da auga e da 
terra. 
 
* Recoñecer a diversidade de paisaxes de Galicia e de 
España e a necesidade de preservar a riqueza paisax ística e 
patrimonial. Analizar algúns axentes físicos e huma nos que 
conforman as paisaxes, e poñer exemplos do impacto das 
actividades humanas no territorio ao longo do tempo . 
 
* Identificar e localizar os principais órganos imp licados 
na realización das funcións vitais do corpo humano,  
establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles e 
determinados hábitos de saúde.  
* Identificar, describir e analizar procesos de cam bio e 
transformacións (sociais, culturais, económicas e 
tecnolóxicas  no contorno, provocadas polo incremen to das 
comunicacións e dos bens e servizos, reflexionando sobre as 
causas da desigualdade no acceso a eles. 
Valorarase a capacidade de reflexionar sobre as múl tiples 
relacións que permiten as TIC. 
* Recoñecer e valorar a diversidade cultural e ling üística 
de Galicia e de España.  
* Describir os mecanismos de funcionamento e de 
participación propios das sociedades democráticas a plicados 
aos principais órganos de goberno de diferentes 
institucións (escolares, municipais, autonómicas, e statais 
e comunitarias , valorando o interese da xestión do s 
servizos públicos para a cidadanía. 
  
* Utilizar e interpretar planos e mapas para orient arse, 
situar aspectos do contorno e desprazarse adecuadam ente. 
Elaborar planos, maquetas e esquemas sinxelos como un medio 
de análise do territorio próximo. 
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* Obter información para identificar característica s 
significativas da sociedade nalgunhas épocas pasada s e 
situar os feitos relevantes utilizando liñas do tem po, 
cronogramas, utilizando diferentes tipos de fontes (orais, 
escritas, dixitais, patrimoniais... 
 
* Planificar e realizar sinxelas investigacións par a 
estudar o comportamento dos corpos ante a luz, a 
electricidade, o magnetismo, a calor ou o son e sab er 
comunicar os resultados.  
 
* Planificar a construción de obxectos e aparellos cunha 
finalidade previa, utilizando fontes enerxéticas, 
operadores e materiais apropiados, e realizala coa 
habilidade manual necesaria, combinando o traballo 
individual e en equipo, velando pola propia 
seguridade e a das demais persoas.  
 
* Resolver problemas e responder preguntas sobre as pectos 
do medio galego usando diferentes fontes, elaborand o a 
información, tirando conclusións e comunicando as p osibles 
solucións e respostas.  
* Elaborar un traballo, utilizando soporte papel e dixital, 
sobre aspectos ou situacións sinxelas, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, libros,  a 
internet, establecendo un plan de traballo e comuni cando a 
información e as conclusións finais. 
  
 
 
 
Área de educación artística.  
Contidos. 
Terceiro ciclo. 

Bloque 3. Observación plástica. 
* Observación e discriminación de materiais, de cor es, de 
formas, de volumes, de texturas, de contornos, de 
perspectiva, da bidimensionalidade e da 
tridimensionalidade, 
de luz, e de movemento  nos obxectos, nas imaxes e nas 
obras artísticas. 
* Elaboración conxunta de protocolos, de forma oral  e 
escrita, para a observación de aspectos, de calidad es e de 
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características notorias e sutís de elementos natur ais e 
artificiais. 
* Indagación sobre as posibilidades plásticas e exp resivas 
de elementos naturais. 
* Descubrimento e identificación de elementos artís ticos, 
obras de arte ou certos aspectos relativos a elas 
(previamente traballadas na clase  na vida cotiá e nos 
medios de comunicación, reflexionando sobre o seu u so. 
* Exploración das características, elementos, técni cas e 
materiais que as obras artísticas ofrecen e suxiren  para a 
súa recreación e creación de obras novas. 
* Documentación, rexistro e valoración de formas ar tísticas 
e artesanais representativas da expresión cultural de 
Galicia e doutras colectividades. 
* Busca de información sobre producións artísticas,  autoras 
e autores para a elaboración e recreación de trabal los 
diversos (exposicións, cartafoles individuais ou da  clase, 
colaboración en eventos culturais.... 
* Diálogo ante unha obra de arte expresando o que g usta e 
non gusta, como se sente cadaquén, o que pensan ou o que 
lles recorda, identificando o significado que poida n ter 
certos elementos da obra (a cor, a liña, a técnica 
empregada, os materiais, a luz, a perspectiva...coa s 
sensacións producidas. 
* Apreciación dos diferentes significados que pode ter unha 
obra de arte para cada persoa, para cada cultura e para 
cada época. 
* Valoración positiva da diversidade de opinións, d e 
xuízos, de gustos e de argumentos relacionados coa 
expresión plástica. 
* Iniciación á análise das formas de representación  de 
volumes no plano segundo o punto de vista ou a situ ación no 
espazo. 
* Análise e valoración da intención comunicativa da s imaxes 
nos medios e tecnoloxías da información e da comuni cación e 
xuízo crítico das imaxes que do home e da muller se  ofrecen 
neles.  
* Comparación de mostras de diversos materiais e 
observación destes transformados en producións artí sticas, 
reflexionando sobre o proceso de transformación e p osibles 
resultados alternativos. 
* Coñecemento de identificadores artísticos de dife rentes 
culturas e valoración destes como enriquecedores da  nosa. 
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* Valoración e apreciación da obra artística como 
instrumento de comunicación persoal e de transmisió n de 
valores culturais. 
* Interese por coñecer producións artísticas do pat rimonio 
cultural galego e por obter información sobre as pe rsoas 
que as produciron. 
Bloque 4. Expresión e creación plástica. 
* Aplicación de cores complementarias e/ou opostas e mais 
de tonalidades de forma intencionada, como medio de  
expresión e de representación. 
* Experimentación de formas abertas e pechadas e de  liñas 
segundo a súa forma, dirección e situación espacial , e 
aplicación dos resultados á propia produción artíst ica. 
* Exploración dos cambios que experimentan os volum es, as 
persoas e os espazos pola incidencia da luz (sombra s 
chinesas, teatro negro....  
* Exploración de materiais diversos coa finalidade de 
atopar o máis adecuado para unha produción artístic a cunha 
finalidade determinada (expresión de ideas, de acci óns, de 
situacións.  
* Elaboración de producións plásticas empregando té cnicas 
mixtas, texturas diferentes, materiais variados, 
instrumentos diversos e en soportes diversificados.  
* Construción e caracterización de personaxes, recr eación 
de espazos imaxinados, creación de estruturas, de m aquetas, 
de decorados e de exposicións relacionados coa prop ia 
experiencia e no desenvolvemento de actividades do centro. 
Uso durante o proceso, entre outras, de nocións mét ricas e 
de perspectiva. 
* Realización de fotografías (enfoque e planos  par a 
enriquecer un informe, para recoller unha saída de campo, 
para a realización dunha fotonovela, para ilustrar unha 
noticia ocorrida no centro. 
 
* Emprego de tecnoloxías da información e da comuni cación 
para o tratamento de imaxes, deseño e animación, e para a 
difusión dos traballos elaborados. 
* Composición de pezas recreando as obras artística s 
analizadas (ou aspectos delas , logo de busca de 
información sobre a obra, a época de elaboración, a  autora 
ou o autor. 
* Preparación de documentos propios da comunicación  
artística como carteis, guías ou programas de man p ara 
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difundir e informar sobre unha exposición, unha 
representación, un festival.  
* Constancia e exixencia progresiva no proceso de 
realización aplicando estratexias creativas na comp osición, 
asumindo responsabilidades no traballo cooperativo,  
establecendo momentos de revisión, respectando as a chegas 
das outras persoas e resolvendo as discrepancias co n 
argumentos. 
* Incorporación progresiva e utilización durante o proceso 
de produción dalgunha terminoloxía propia da lingua xe 
plástica. 
* Seguimento cada vez máis autónomo dun proceso par a chegar 
á materialización plástica dunha idea.  
* Organización progresiva do proceso de elaboración  
concretando o tema xurdido desde a percepción senso rial, a 
imaxinación, a fantasía ou a realidade, prevendo os  
recursos necesarios para a realización, explorando as 
posibilidades de materiais e de instrumentos e most rando 
confianza nas posibilidades de creación. 
* Apreciación da orixinalidade como fundamento da c onduta 
creativa e respecto ás obras doutras persoas.  
 
 
 
Terceiro ciclo. Criterios de avaliación. 
* Buscar, seleccionar e organizar informacións sobr e 
manifestacións artísticas do patrimonio cultural pr opio e 
doutras culturas, de acontecementos, creadoras e cr eadores 
e outras persoas relacionadas coas artes plásticas e a 
música. 
 
* Formular opinións acerca das manifestacións artís ticas ás 
cales se accede, amosando o coñecemento que se ten delas e 
a inclinación persoal para gozar e encher o tempo d e lecer. 
 
* Recoñecer músicas do medio social e cultural prop io e 
doutras épocas e culturas. 
 
* Axustar a propia acción á das outras persoas do g rupo na 
interpretación de pezas musicais e de danzas.  
 
* Rexistrar a música e os ritmos creados empregando  
distintos tipos de grafías. 
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* Producir obras plásticas de forma cooperativa que  
impliquen organización espacial, uso de materiais d iversos 
e aplicación de diferentes técnicas e instrumentos.  
 
* Comprobar as posibilidades de aplicación de mater iais, de 
texturas, de formas e de cores sobre diferentes sop ortes. 
 
* Representar de forma persoal ideas, accións e sit uacións 
valéndose dos recursos que a linguaxe plástica e vi sual 
proporciona. 
 
* Usar adecuadamente as tecnoloxías da información e da 
comunicación para a creación de producións plástica s e 
musicais sinxelas. 
 
* Identificar manifestacións musicais e plásticas p ropias 
de Galicia. 
 
 
Área de lingua galega e literatura.  
Contidos.  
 
Terceiro ciclo.  
Bloque 1. Escoitar e falar. 
* Participación e cooperación nas situacións comuni cativas 
de relación social especialmente as destinadas a fa vorecer 
a convivencia (debates, exposicións curtas, convers as, 
expresións espontáneas, discusións, asembleas, narr acións 
orais, entrevistas. 
 Con valoración e respecto das normas que rexen a 
interacción oral (quendas de palabra, roles diverso s no 
intercambio, respecto ás opinións e opcións lingüís ticas 
das demais persoas, ton de voz, posturas e xestos 
adecuados.  
* Comprensión de textos orais procedentes da radio,  da 
televisión ou da internet, con especial incidencia na 
noticia, na entrevista, na reportaxe infantil e nos  debates 
e comentarios de actualidade, para obter informació n xeral 
sobre feitos e acontecementos que resulten signific ativos e 
distinguindo información de opinión. 
* Interpretación elemental en textos orais da retra nca, da 
ironía e de dobres sentidos. 
* Comprensión e produción de textos orais para apre nder e 
para informarse, tanto os creados con finalidade di dáctica 
como os de uso cotián, de carácter informal (conver sas 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  123  de 154      

entre iguais e no equipo de traballo e dun maior gr ao de 
formalización (exposicións da 
clase, entrevistas ou debates.  
* Produción de textos orais propios dos medios de 
comunicación social mediante simulación ou particip ación 
para ofrecer e compartir información e opinión. 
* Uso de estratexias elementais para comprender e f acer 
comprender as mensaxes orais: fluidez, claridade, o rde, 
léxico apropiado, pronuncia correcta, ton de voz, 
entoación, xestualidade. Incorporación das interven cións 
das demais persoas, formulación de preguntas cohere ntes e 
percepción das reaccións. 
* Utilización de estratexias para potenciar a expre sividade 
das mensaxes orais (acenos, miradas, posturas corpo rais. 
* Actitude de escoita adecuada ante situacións 
comunicativas (tolerancia ás opinións, escoita aten ta, 
respecto das opcións de quen fala sen interrupcións  
inadecuadas, contacto visual.  
* Escoita, memorización e produción de textos proce dentes 
da literatura popular oral galega (refráns, adiviña s, 
lendas, contos, poemas, conxuros, cancións, ditos, 
romances, cantigas.  
* Valoración e aprecio do texto literario oral gale go como 
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento da n osa 
cultura e como recurso de desfrute persoal. 
* Valoración dos medios de comunicación social como  
instrumento de aprendizaxe e de acceso a informació ns e a 
experiencias doutras persoas. 
* Uso de documentos audiovisuais como medio de obte r, 
identificar, seleccionar, clasificar, comparar e re lacionar 
con progresiva autonomía informacións relevantes pa ra 
aprender.  
* Actitude de cooperación e de respecto en situació ns de 
aprendizaxe compartida. 
* Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e  coa 
entoación adecuadas. 
* Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectu osa coas 
diferenzas. 
Bloque 2. Ler e escribir. 
* Comprensión da información relevante en textos da s 
situacións cotiás de relación social: correspondenc ia, 
normas, programas de actividades, convocatorias, pl ans de 
traballo ou regulamentos.  
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* Comprensión de textos procedentes dos medios de 
comunicación social (incluídas webs infantís e xuve nís con 
especial incidencia na noticia, na entrevista e nas  cartas 
á dirección do xornal, para obter información xeral , 
localizando informacións destacadas. 
* Comprensión de textos do ámbito escolar  en sopor te papel 
ou dixital para aprender e para informarse, tanto o s 
producidos con finalidade didáctica como os de uso social 
(folletos informativos ou publicitarios, prensa, pr ogramas, 
fragmentos literarios. 
* Utilización de elementos gráficos e paratextuais para 
facilitar a comprensión (ilustracións, gráficos, tá boas e 
tipografía. 
* Integración de coñecementos e de informacións pro cedentes 
de diferentes soportes para aprender, comparando, 
clasificando, identificando e interpretando con esp ecial 
atención aos datos que se transmiten mediante gráfi cos, 
esquemas e ilustracións. 
* Esquematización da información relevante dun text o. 
* Uso das estratexias de planificación, de textuali zación 
(formato, estrutura, ortografía e normas lingüístic as...e 
revisión como partes do proceso escritor. 
* Composición de textos propios de situacións cotiá s de 
relación social (correspondencia, normas, programas , 
convocatorias, plans de traballo, SMS  de acordo co as 
características propias destes xéneros. 
* Composición de textos de información e de opinión  
característicos dos medios de comunicación social s obre 
feitos e acontecementos significativos, con especia l 
incidencia na noticia, na entrevista, no comentario  breve 
sobre libros ou música, en situacións reais ou simu ladas. 
* Produción de textos relacionados co ámbito académ ico para 
obter, organizar e comunicar información (cuestiona rios, 
enquisas, resumos, esquemas, informes, descricións,  
explicacións. 
* Realización de diferentes tipos de lectura: de 
investigación, de aprendizaxe, de desfrute persoal,  de 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
* Lectura: 
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-Expresiva de textos de diferente tipoloxía textual  non 
literaria. 
-Persoal, silenciosa e en voz alta de obras en gale go 
adecuadas á idade e aos intereses (conto, cómic, no vela. 
-Guiada de textos narrativos da literatura infantil , 
adaptacións de obras literarias clásicas e literatu ra 
actual en diversos soportes. 
-Comentada de poemas, de relatos e de obras teatrai s tendo 
en conta as convencións literarias (xéneros, figura s  e a 
presenza de certos temas e motivos repetitivos e tó picos. 
* Uso das estratexias de control do proceso lector 
(anticipación, formulación de hipóteses, relectura. .. 
* Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacida de de 
elección de temas e de textos e de expresión das 
preferencias persoais. 
* Valoración e aprecio do texto literario como vehí culo de 
comunicación e fonte de aprecio da cultura e como r ecurso 
de desfrute persoal. 
* Recreación e composición de poemas e relatos para  
comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, 
lembranzas, recoñecendo as características dalgúns modelos.  
* Interese polo coidado e a presentación dos textos  
escritos e respecto pola norma ortográfica.  
* Interese polos textos escritos como fonte de apre ndizaxe 
e como medio de comunicación de experiencias e de 
regulación da convivencia. 
* Valoración da escritura como instrumento de relac ión 
social, de obtención e de reelaboración da informac ión e 
dos coñecementos. 
* Uso dirixido das tecnoloxías da información e da 
comunicación para a localización, selección, interp retación 
e organización da información. 
* Uso progresivamente autónomo de programas informá ticos de 
procesamento de textos e de corrección ortográfica.  
* Uso da biblioteca do centro, amosando coñecemento  da súa 
organización (catalogación, funcionamento e partici pación 
en actividades literarias e na elaboración de propo stas. 
* Creación da biblioteca persoal. 
* Utilización das bibliotecas, incluíndo as virtuai s, de 
xeito cada vez máis autónomo, para obter informació n e 
modelos para a produción escrita. 
* Dramatización e lectura dramatizada de textos lit erarios 
e non literarios diversos. 
Bloque 3. Reflexionar sobre a lingua. 
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* Identificación das relacións entre os elementos  do 
contexto e as formas lingüísticas en que se manifes tan os 
discursos orais e escritos. 
* Identificación en situacións comunicativas de 
participantes, lugares, xeitos de proceder, para 
reflexionar sobre as diferentes variables que incid en na 
comunicación. 
* Recoñecemento de estruturas narrativas, descritiv as, 
instrutivas e explicativas para a comprensión e 
composición. 
* Identificación dos mecanismos que favorecen e con trolan a 
comprensión lectora. 
* Coñecemento das normas ortográficas, apreciando o  seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas nos  
escritos. 
* Uso de procedementos de derivación, de comparació n e de 
contraste para xulgar sobre a corrección das palabr as e 
xeneralizar as normas ortográficas. 
* Valoración das variedades lingüísticas da lingua galega. 
* Comparación e transformación de enunciados, media nte 
inserción, supresión, cambio de orde, segmentación e 
recomposición, para xulgar sobre a gramaticalidade dos 
resultados e facilitar o desenvolvemento dos concep tos 
lingüísticos e da metalinguaxe. 
* Comparación de textos orais e escritos producidos  en 
diferentes variedades da lingua galega. 
* Comparación entre aspectos das linguas que o alum nado 
coñece e/ou está a aprender para mellorar os proces os 
comunicativos en lingua galega e recoñecer as 
interferencias. 
* Uso e identificación intuitiva da terminoloxía se guinte 
nas actividades de produción e interpretación: deno minación 
dos textos traballados; sílaba tónica e átona; enun ciados: 
frase e oración; tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, imperativo; enlaces: 
preposición e conxunción; grupo de palabras: núcleo  e 
complementos; adxectivo; tempo verbal; persoa grama tical; 
modo imperativo e infinitivo; suxeito e predicado; 
complementos do nome e complementos do verbo. 
* Comparación de estruturas sintácticas diversas pa ra 
observar a súa equivalencia semántica ou posibles 
alteracións do significado. 
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* Observación da inserción e coordinación de oració ns como 
procedementos propios da explicación tanto na escri tura 
como na expresión oral. 
* Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces 
entre oracións (causa, consecuencia, finalidade, 
contradición, condición...  en relación coa composi ción de 
textos. 
* Identificación, en oracións, de suxeito e de pred icado, e 
do papel semántico do suxeito (axente, paciente, ca usa. 
* Transformación de oracións de activa en pasiva e 
viceversa para mellorar a comprensión de determinad os 
textos. 
* Práctica do paso de estilo directo a estilo indir ecto na 
narración. 
Criterios de avaliación. 
Terceiro ciclo. 

* Participar nas diversas situacións de intercambio  oral 
que se producen na aula observando as actitudes ade cuadas e 
autorregulando as estratexias que fan efectiva a 
comunicación. Amosar interese por expresarse en púb lico 
coherentemente, sen contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos adecuados. 
 
* Comprender textos orais diversos interpretando as  
intencións explícitas así como as intencións, valor es e 
opinións non explícitos. 
  
* Expresarse oralmente con corrección, usando difer entes 
textos segundo a situación comunicativa de que se t rate e 
empregando os recursos lingüísticos e non lingüísti cos que 
cumpran.  
 
* Producir textos orais a partir de textos preexist entes da 
literatura oral popular (refráns, ditos, conxuros, lendas, 
contos, adiviñas, cantigas, cancións, romances co r itmo e a 
entoación adecuados.  
 
* Buscar, localizar e seleccionar información explí cita en 
textos escritos de soportes variados (webs, libros,  carteis  
e realizar inferencias determinando intencións e do bres 
sentidos.  
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* Interpretar e integrar as concepcións previas e i deas 
propias coas contidas nos textos comparando e contr astando 
informacións variadas. 
  
* Producir textos de diferente tipoloxía que permit an 
narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opin ións, 
emocións e informacións relacionadas con situacións  cotiás 
da aula de xeito coherente, usando o máis adecuadam ente 
posible estratexias de planificación, 
de textualización e de revisión e empregando soport es 
variados, incluídos os dixitais. 
 
* Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía co n 
fluidez e precisión, atendendo á dicción, entoación , 
intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados á s 
diversas situacións funcionais da lectura en voz al ta (ler 
para que alguén desfrute escoitando, ler para dar a  coñecer 
un texto descoñecido, ler para compartir informació n que se 
acaba de localizar facendo participar a audiencia d a súa 
interpretación. 
 
* Coñecer textos de literatura infantil en galego a decuados 
ao ciclo coa finalidade de que sirvan de modelos pa ra a 
escritura creativa e de recursos para a lectura por  pracer. 
 
* Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como  os seus 
diferentes departamentos, con autonomía abonda, 
comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado 
e mellora.  
 
* Analizar textos orais e escritos producidos en di ferentes 
variedades da lingua galega. 
 
* Analizar criticamente os textos e hipertextos e 
reflexionar sobre o seu contido identificando a est rutura, 
o uso da linguaxe e o punto de vista da autora ou d o autor 
a partir dos cambios que se poden producir nos elem entos 
textuais efectuando modificacións variadas neles. 
 
* Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical bá sica, 
implícita e funcionalmente, e como apoio á comprens ión e á 
produción de textos. 
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* Establecer relacións entre as diversas linguas qu e 
utiliza ou está a aprender o alumnado para reflexio nar 
sobre como mellorar os seus procesos comunicativos na 
lingua galega. 
 
 
Área de lingua castelá e literatura.  
 
Contidos. 

Terceiro ciclo. 
Bloque 1. Escoitar e falar. 

* Participación e cooperación nas situacións comuni cativas 
de relación social especialmente as destinadas a fa vorecer 
a convivencia (debates, exposicións curtas, convers as, 
expresións espontáneas, discusións, asembleas, narr acións 
orais, entrevistas 
, con valoración e respecto das normas que rexen a 
interacción oral (quendas de palabra, papeis divers os no 
intercambio, respecto ás opinións e opcións lingüís ticas 
das demais persoas, ton de voz, posturas e xestos 
adecuados. 
* Comprensión de textos orais procedentes da radio,  da 
televisión ou da internet con especial incidencia n a 
noticia, na entrevista, na reportaxe infantil e nos  debates 
e comentarios de actualidade, para obter informació n xeral 
sobre feitos e acontecementos que resulten signific ativos e 
distinguindo información de opinión. 
* Interpretación elemental en textos orais da retra nca, da 
ironía e dos dobres sentidos. 
* Comprensión e produción de textos orais para apre nder e 
para informarse, tanto os creados con finalidade di dáctica 
como os de uso cotián, de carácter informal (conver sas 
entre iguais e no equipo de traballo e dun maior gr ao de 
formalización (exposicións da 
clase, entrevistas ou debates.  
* Produción de textos orais propios dos medios de 
comunicación social mediante simulación ou particip ación 
para ofrecer e compartir información e opinión. 
* Uso de estratexias elementais para comprender e f acer 
comprender as mensaxes orais: fluidez, claridade, o rde, 
léxico apropiado, pronuncia correcta, ton de voz, 
entoación, xestualidade. Incorporación das interven cións 
das demais persoas, formulación de preguntas cohere ntes e 
percepción das reaccións. 
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* Utilización de estratexias para potenciar a expre sividade 
das mensaxes orais (acenos, miradas, posturas corpo rais. 
* Actitude de escoita adecuada ante situacións 
comunicativas (tolerancia ás opinións, escoita aten ta, 
respecto das opcións de quen fala sen interrupcións  
inadecuadas, contacto visual. 
* Escoita, memorización e produción de textos proce dentes 
da literatura popular oral (refráns, adiviñas, lend as, 
contos, poemas, conxuros, cancións, ditos, romances , 
cantigas. 
* Valoración e aprecio do texto literario oral como  
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento da n osa 
cultura e como recurso de gozo persoal. 
* Valoración dos medios de comunicación social como  
instrumento de aprendizaxe e de acceso a informació ns e a 
experiencia doutras persoas. 
* Uso de documentos audiovisuais como medio de obte r, 
identificar, seleccionar, clasificar, comparar e re lacionar 
con progresiva autonomía informacións relevantes pa ra 
aprender. 
* Actitude de cooperación e de respecto en situació ns de 
aprendizaxe compartida. 
* Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e  coa 
entoación adecuadas. 
* Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectu osa coas 
diferenzas. 
Bloque 2. Ler e escribir. 

* Comprensión da información relevante en textos da s 
situacións cotiás de relación social: correspondenc ia, 
normas, programas de actividades, convocatorias, pl ans de 
traballo ou regulamentos. 
* Comprensión de textos procedentes dos medios de 
comunicación social (incluídas webs infantís e xuve nís con 
especial incidencia na noticia, na entrevista e nas  cartas 
á dirección do xornal, para obter información xeral , 
localizando o máis destacado. 
* Comprensión de textos do ámbito escolar en soport e papel 
ou dixital para aprender e para informarse, tanto o s 
producidos con finalidade didáctica como os de uso social 
(folletos informativos ou publicitarios, prensa, pr ogramas, 
fragmentos literarios. 
* Utilización de elementos gráficos e paratextuais para 
facilitar a comprensión (ilustracións, gráficos, tá boas e 
tipografía. 
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* Integración de coñecementos e de informacións pro cedentes 
de diferentes soportes para aprender, comparando, 
clasificando, identificando e interpretando con esp ecial 
atención aos datos que se transmiten mediante gráfi cos, 
esquemas e ilustracións.  
* Esquematización da información relevante dun text o. 
* Uso das estratexias de planificación, de textuali zación 
(formato, estrutura, ortografía e normas lingüístic as...e 
de revisión como partes do proceso escritor. 
* Composición de textos propios de situacións cotiá s de 
relación social (correspondencia, normas, programas , 
convocatorias, plans de traballo, SMS  de acordo co as 
características propias destes xéneros. 
* Composición de textos de información e de opinión  
característicos dos medios de comunicación social s obre 
feitos e acontecementos significativos, con especia l 
incidencia na noticia, na entrevista, no comentario  breve 
sobre libros ou música, en situacións reais ou simu ladas. 
* Produción de textos relacionados co ámbito académ ico para 
obter, organizar e comunicar información (cuestiona rios, 
enquisas, resumos, esquemas, informes, descricións,  
explicacións. 
* Realización de diferentes tipos de lectura: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal, de 
resolución de problemas. 
* Lectura: 

-Expresiva de textos de diferente tipoloxía textual  non 
literaria. 
-Persoal, silenciosa e en voz alta de obras adecuad as á 
idade e aos intereses (conto, cómic, novela.  
-Guiada de textos narrativos da literatura infantil , 
adaptacións de obras literarias clásicas e literatu ra 
actual en diversos soportes. 
-Comentada de poemas, de relatos e de obras teatrai s tendo 
en conta as convencións literarias (xéneros, figura s  e a 
presenza de certos temas e motivos repetitivos e tó picos. 
* Uso das estratexias de control do proceso lector 
(anticipación, formulación de hipóteses, relectura.   
* Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacida de de 
elección de temas e de textos e de expresión das 
preferencias persoais. 
* Valoración e aprecio do texto literario como vehí culo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal.  
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* Recreación e composición de poemas e de relatos p ara 
comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, 
lembranzas, recoñecendo as características dalgúns modelos.  
* Interese polo coidado e a presentación dos textos  
escritos e respecto pola norma ortográfica.  
* Interese polos textos escritos como fonte de apre ndizaxe 
e como medio de comunicación de experiencias e de 
regulación da convivencia. 
* Valoración da escritura como instrumento de relac ión 
social, de obtención e de reelaboración da informac ión e 
dos coñecementos. 
* Uso dirixido das tecnoloxías da información e da 
comunicación para a localización, selección, interp retación 
e organización da información. 
* Uso progresivamente autónomo de programas informá ticos de 
procesamento de textos e de corrección ortográfica.  
* Uso da biblioteca do centro, amosando coñecemento  da súa 
organización (catalogación, funcionamento e partici pación 
en actividades literarias e na elaboración de propo stas. 
* Creación da biblioteca persoal. 
* Utilización das bibliotecas, incluíndo as virtuai s, de 
xeito cada vez máis autónomo, para obter informació n e 
modelos para a produción escrita. 
* Dramatización e lectura dramatizada de textos lit erarios 
e non literarios diversos. 
Bloque 3. Reflexionar sobre a lingua. 

* Identificación das relacións entre os elementos d o 
contexto e as formas lingüísticas en que se manifes tan os 
discursos orais e escritos. 
* Identificación en situacións comunicativas de 
participantes, lugares, xeitos de proceder, para 
reflexionar sobre as diferentes variables que incid en na 
comunicación. 
* Recoñecemento de estruturas narrativas, descritiv as, 
instrutivas e explicativas para a comprensión e 
composición. 
* Identificación dos mecanismos que favorecen e con trolan a 
comprensión lectora. 
* Coñecemento das normas ortográficas, apreciando o  seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas nos  
escritos. 
* Uso de procedementos de derivación, comparación e  
contraste para xulgar sobre a corrección das palabr as e 
xeneralizar as normas ortográficas. 
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* Comparación e transformación de enunciados, media nte 
inserción, supresión, cambio de orde, segmentación e 
recomposición, para xulgar sobre a gramaticalidade dos 
resultados e facilitar o desenvolvemento dos concep tos 
lingüísticos e da metalinguaxe. 
* Comparación entre aspectos das linguas que coñece  e/ou 
está a aprender para mellorar os procesos comunicat ivos e 
recoñecer as interferencias das linguas existentes na 
comunidade autónoma.  
* Uso e identificación intuitiva da terminoloxía se guinte 
nas actividades de produción e interpretación: deno minación 
dos textos traballados; sílaba tónica e átona; enun ciados: 
frase e oración; tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, imperativo; enlaces: 
preposición e conxunción; grupo de palabras: núcleo  e 
complementos; adxectivo; tempo verbal; persoa grama tical; 
modo imperativo e infinitivo; suxeito e predicado; 
complementos do nome e complementos do verbo. 
* Comparación de estruturas sintácticas diversas pa ra 
observar a súa equivalencia semántica ou posibles 
alteracións do significado. 
* Observación da inserción e coordinación de oració ns como 
procedementos propios da explicación, tanto na escr itura 
como na expresión oral. 
* Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces 
entre oracións (causa, consecuencia, finalidade, 
contradición, condición...  en relación coa composi ción de 
textos.  
* Identificación, en oracións, de suxeito e predica do, así 
como do papel semántico do suxeito (axente paciente , causa. 
* Transformación de oracións de activa en pasiva e 
viceversa para mellorar a comprensión de determinad os 
textos. 
* Práctica do paso de estilo directo a estilo indir ecto na 
narración. 
Criterios de avaliación. 

Terceiro ciclo. 
* Participar nas diversas situacións de intercambio  oral 
que se producen na aula observando as actitudes ade cuadas e 
autorregulando as estratexias que fan efectiva a 
comunicación. Amosar interese por expresarse en púb lico 
coherentemente, sen contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos adecuados. 
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* Comprender textos orais diversos interpretando as  
intencións explícitas, así como as intencións, valo res e 
opinións non explícitas. 
  
* Expresarse oralmente con corrección, usando difer entes 
textos orais segundo a situación comunicativa de qu e se 
trate e empregando os recursos lingüísticos e non 
lingüísticos que sexan precisos.  
 
* Producir textos orais a partir de textos preexist entes da 
literatura oral popular (refráns, ditos, conxuros, lendas, 
contos, adiviñas, cantigas, cancións, romances co r itmo e a 
entoación adecuados.  
 
* Buscar, localizar e seleccionar información explí cita en 
textos escritos de soportes variados (webs, libros,  carteis  
e realizar inferencias determinando intencións e do bres 
sentidos. 
 
* Interpretar e integrar as concepcións previas e i deas 
propias coas contidas nos textos, comparando e cont rastando 
informacións variadas. 
 
* Producir textos de diferente tipoloxía que permit an 
narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opin ións, 
emocións e informacións relacionadas con situacións  cotiás 
da aula de xeito coherente, usando o máis adecuadam ente 
posible estratexias de planificación, de textualiza ción e 
de revisión e empregando soportes variados, incluíd os os 
dixitais. 
 
Avaliarase a importancia que o alumnado lle dá á li ngua 
escrita no intercambio social, así como a capacidad e de 
elaborar textos diversos. 
 
* Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía co n 
fluidez e precisión atendendo á dicción, entoación,  
intensidade de voz, ritmo e velocidade adecuados ás  
diversas situacións funcionais da lectura en voz al ta (ler 
para que alguén goce escoitando, ler para dar a coñ ecer un 
texto descoñecido, ler para compartir información q ue se 
acaba de localizar , facendo participar á audiencia  da 
interpretación dela.  
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* Coñecer textos de literatura infantil adecuados a o ciclo 
coa finalidade de que sirvan de modelos para a escr itura 
creativa e de recursos para a lectura por pracer. 
 
* Usar as bibliotecas da aula e do centro e os seus  
diferentes departamentos con autonomía abonda, comp rendendo 
como se organiza, e colaborando no seu coidado e me llora.  
* Analizar criticamente os textos e hipertextos e 
reflexionar sobre o seu contido, identificando a es trutura, 
o uso da linguaxe e o punto de vista da autora ou d o autor 
a partir dos cambios que se poden producir nos elem entos 
textuais efectuando modificacións variadas neles. 
 
* Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical bá sica, 
implícita e funcionalmente, e como apoio á comprens ión e á 
produción de textos. 
* Establecer relacións entre as diversas linguas qu e 
utiliza ou está a aprender o alumnado para reflexio nar 
sobre como mellorar os seus procesos comunicativos.  
 
 
Área de matemáticas.  
 
Contidos. 
Terceiro ciclo. 
Bloque 1. Espazos e formas. 

* Interpretación, análise e representación elementa l 
(bosquexos, planos e maquetas  do espazo próximo.  
Introdución ao concepto de escalas.  
* Comprensión e emisión de informacións relativas a o 
contorno físico, aos obxectos e á arte utilizando o  
vocabulario básico relativo a formas, relacións 
(paralelismo, perpendicularidade, simetría , posici óns ou 
elementos referenciais (coordenadas, puntos, distan cias, 
ángulos e xiros  e outras nocións xeométricas (perí metro e 
superficie.  
* Experimentación con ampliacións e con reducións d e 
figuras como introdución á noción de semellanza, as í como 
coa realización de simetrías por dobramento e con e spellos.  
* Interese e perseveranza na busca de solucións ant e 
situacións de incerteza relacionadas coa organizaci ón e 
utilización do espazo. 
* Utilización de instrumentos de debuxo (regra, esc uadro, 
transportador, compás...  e programas informáticos para a 
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construción e exploración de formas e de elementos 
xeométricos.  
* Obtención experimental (mediante varios procedeme ntos 
como a descomposición ou o debuxo en  cuadrícula , para a 
resolución de problemas en situacións funcionais, d e 
perímetros e áreas de figuras xeométricas. Contrast e de 
estratexias e conclusións.  
* Manipulación de figuras planas (polígonos, circun ferencia 
e círculo  e de corpos xeométricos (cubo, prisma, p irámide, 
cono, cilindro e esfera  para formalas a partir dou tras por 
composición e descomposición, atopar relacións entr e os 
seus elementos, establecer pautas para a súa constr ución e 
atopar regularidades e simetrías. 
* Comparación, descrición e clasificación de figura s e de 
corpos xeométricos atendendo a diferentes criterios  e 
elementos. 
* Sensibilidade para apreciar a xeometría no mundo real. 
* Interese pola precisión na descrición e na repres entación 
de formas xeométricas e pola presentación clara e o rdenada 
dos traballos xeométricos. 
* Confianza nas propias posibilidades para utilizar  as 
construcións xeométricas, os obxectos e as relación s 
espaciais para resolver problemas en situacións rea is. 
Bloque 2. Cantidades.  

* Uso de diferentes fontes e recursos (libros, orde nador, 
persoas expertas...  para atopar informacións sobre  as 
relacións entre as necesidades sociais, os descubri mentos 
matemáticos e as mulleres e os homes que os produci ron. 
* Busca e recollida de información sobre os sistema s de 
numeración en culturas anteriores e sobre a súa inf luencia 
na actualidade. 
* Recoñecemento do papel da matemática na vida coti á, tanto 
en contextos escolares e en diferentes áreas como n outros 
ámbitos próximos. 
* Identificación de aspectos cuantitativos da vida cotiá 
que se poden expresar empregando diferentes tipos e  
sistemas (romano, arábigo  de números. 
* Resolución de problemas co uso de diferentes tipo s de 
números, interpretando o seu valor e as súas funció ns 
(contar, medir, ordenar, expresar particións, codif icar 
informacións, distinguir elementos....  
* Lectura, escritura, seriación, ordenación, 
descomposición, comparación (e expresión dos result ados da 
comparación, exactos ou por tenteo, segundo a situa ción e 
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representación na recta numérica de distintos tipos  de 
números (naturais, enteiros, fraccións, decimais at a as 
centésimas  en contextos reais. 
* Manipulación de números diversos explorando as 
regularidades, atopando equivalencias e corresponde ncias 
entre eles. 
* Recoñecemento das propiedades dos números:  
múltiplos, divisores, números primos e números comp ostos. 
Clasificación de números en primos e compostos busc ando 
divisores. Utilización da táboa de multiplicar para  
identificar múltiplos e divisores. 
* Valoración da utilización dunha linguaxe numérica  e 
cuantitativa cada vez máis precisa e rigorosa.  
* Resolución de problemas da vida cotiá en que se o bserven 
as fases de decodificación, modelización, verificac ión e 
explicitación, que implican: planificación, anticip ación, 
hipotetización e contraste de opinións, verbalizaci ón, 
xuízo crítico, consciencia-controlrevisión do proce so, 
emprego de máis dun procedemento de resolución, 
presentación de datos con orde e claridade, utiliza ción da 
calculadora en función da complexidade dos cálculos  e 
formulación de razoamentos que argumenten a validez  dunha 
solución (identificando, se é o caso, os erros. 
* Valoración das achegas estratéxicas das outras pe rsoas e 
perseveranza na busca de solucións e de datos preci sos. 
* Colaboración activa e responsable no traballo en equipo, 
manifestando iniciativa para resolver problemas que  
implican a aplicación dos contidos estudados. 
* Realización de cálculos numéricos sinxelos (suma,  resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de nú meros 
, en situacións de resolución de problemas, usando 
diferentes procedementos (algoritmos escritos, cálc ulo 
mental, tenteo, estimación, calculadora,  ordenador .., 
segundo a natureza do cálculo e a súa complexidade,  
decidindo sobre a razoabilidade dun resultado obtid o ou 
estimado. 
* Cálculo en situacións cotiás e familiares en que se 
recollan a xerarquía das operacións e os usos da pa réntese, 
o automatismo dos algoritmos das operacións básicas , as 
propiedades das operacións, as estratexias persoais , o 
emprego dos instrumentos de cálculo e mais a presen tación 
dos cálculos e dos resultados de xeito ordenado e c laro.  
* Aplicación de porcentaxes en situacións cotiás (c ompra, 
particións, orzamentos... 
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 facendo correspondencias sinxelas entre elas, as f raccións 
e os decimais. 
* Introdución ao concepto de potencia como produto de 
factores iguais. Cadrados e cubos.  
* Selección, en contextos de resolución de problema s da 
vida cotiá, dos instrumentos e das unidades de medi da 
usuais máis adecuados, facendo previamente estimaci óns e 
expresando con precisión medidas de lonxitude, de 
superficie, de peso, de capacidade, de amplitude de  ángulos 
e de tempo. 
* Resolución de problemas de medida en que se recol lan os 
seguintes aspectos: planificación e control de proc eso; 
selección e uso correcto dos instrumentos máis pert inentes 
en cada caso; uso de estratexias persoais; estimaci ón de 
magnitudes facendo previsións razoables; conversión , se 
cómpre, dunhas unidades noutras da mesma magnitude;  
expresión dos resultados nas unidades adecuadas usa ndo a 
simboloxía; explicación dos razoamentos e dos proce sos 
levados a cabo. 
* Desenvolvemento de estratexias persoais para medi r 
perímetros e superficies de figuras e de obxectos d e 
maneira exacta e aproximada. Comparación de superfi cies de 
figuras planas por superposición, descomposición e 
medición. 
* Identificación dalgunhas medidas tradicionais usa das na 
bisbarra e de ámbito local. 
* Medición do tempo (analóxica ou dixitalmente. 
busca de maior precisión co emprego dos minutos e d os 
segundos. Cálculo das equivalencias e transformació ns entre 
horas, minutos e segundos, en situacións cotiás. 
* Medición de aberturas e de xiros co uso de ángulo s, así 
como utilización de instrumentos convencionais para  medir 
graos. 
* Utilización da medición e das medidas para resolv er 
problemas, comprender e transmitir informacións, va lidando 
o resultado de medida en contraste coas propias hip óteses e 
co obtido por compañeiras e compañeiros.  
* Interese por utilizar con coidado e precisión dif erentes 
instrumentos de medida e ferramentas tecnolóxicas e  mais 
por empregar unidades adecuadas. 
* Valoración das vantaxes de dispor dun sistema 
convencional de medida e comprensión de que a medid a é unha 
aproximación e que a unidade escollida 
afecta a precisión. 
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Bloque 3. Tratamento da información e azar. 

* Resolución e formulación de problemas en que inte rveñan a 
lectura, a interpretación e a análise crítica de 
representacións gráficas de datos do contorno. 
* Recollida, selección, análise, organización e rex istro de 
datos utilizando técnicas elementais de enquisa, de  
observación e de medición. 
* Representación gráfica da información mediante tá boas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineais, diag ramas de 
sectores... 
* Interpretación e extracción da información que fo rnecen a 
media aritmética, a moda e o rango, e aplicación de stas a 
situacións familiares e concretas. 
* Disposición á elaboración e á presentación de grá ficos e 
de táboas de forma ordenada e clara.  
* Valoración da importancia de analizar criticament e as 
informacións que se presentan a través de gráficos 
estatísticos e da tendencia a explorar todos os ele mentos 
das gráficas evitando interpretacións parciais e 
precipitadas. 
* Obtención e emprego de información para a realiza ción de 
gráficos. 
* Valoración do uso das novas tecnoloxías nos ámbit os 
gráficos en que son precisas. 
* Recoñecemento da presenza do azar na vida cotiá.  
Distinción entre situacións aleatorias e as que non  o son. 
* Estimación e predición de resultados posibles en 
situacións aleatorias (xogos ou cotiás  e uso de 
terminoloxía básica para describir situacións e 
experiencias de azar (posibles, imposibles, probabl es, 
seguros.... 
Comparación de resultados posibles cos obtidos en 
experiencias aleatorias cotiás. 
* Valoración da necesidade de reflexión, razoamento  e 
perseveranza para superar as dificultades implícita s na 
resolución de problemas. 
* Confianza nas propias posibilidades e interese po r 
empregar as ferramentas tecnolóxicas na comprensión  dos 
contidos funcionais. 
Criterios de avaliación. 
Terceiro ciclo. 

* Resolver e formular problemas para os que cumpra 
recoñecer os aspectos cuantitativos da vida cotiá q ue se 
poden expresar empregando números e para os que hax a que 
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ler, escribir, comparar, seriar, descompoñer, repre sentar e 
ordenar (utilizando razoamentos apropiados  distint os tipos 
de números (naturais, enteiros, fraccións e decimai s ata as 
centésimas.  
  
* Utilizar os números decimais, os fraccionarios e as 
porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambia r 
información en contextos da vida cotiá. 
 
* Resolver problemas sinxelos, anticipando unha sol ución 
razoable, buscando o proceso de resolución máis ade cuado, 
amosando actitudes de valoración das diferentes est ratexias 
e perseveranza na busca de datos e de solucións pre cisas. 
Expresar de xeito ordenado e claro, oralmente e por  
escrito, o proceso seguido na resolución de problem as.  
 
* Realizar operacións e cálculos numéricos sinxelos , en 
situacións de resolución de problemas, mediante dif erentes 
procedementos (incluído o cálculo mental  que fagan  
referencia implícita ás propiedades  das operacións . Amosar 
gusto pola presentación ordenada e clara dos cálcul os e dos 
resultados.  
 
* Seleccionar, en contextos de resolución de proble mas 
familiares, os instrumentos e unidades de medida us uais 
máis adecuados, facendo previamente estimacións e 
expresando con precisión medidas de lonxitude, de 
superficie, de peso, de capacidade, de amplitude de  ángulos 
e de tempo. 
 
* Interpretar representacións espaciais (bosquexo d un 
itinerario, planos de casas e maquetas  realizadas a partir 
dun sistema de referencia e de obxectos e situación s 
familiares coa finalidade de resolver problemas.  
  
* Empregar as nocións xeométricas de paralelismo, 
perpendicularidade, simetría, perímetro e superfici e para 
describir, comprender e resolver problemas de situa cións da 
vida cotiá.  
 
* Resolver e formular problemas en que cumpra reali zar, 
ler, interpretar e comunicar con representacións gr áficas 
resultados dun conxunto de datos relativos ao conto rno 
inmediato. 
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* Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o  
resultado (posible, imposible, seguro, igual ou mái s ou 
menos probable   de xogos sinxelos de azar para com probar o 
dito resultado. 
 
 
 
 
 
 
Área de educación para a cidadanía e os dereitos hu manos. 
 
Contidos. 
Bloque 1. Identidade persoal. 
* Identificación das características persoais e dos  trazos 
de identidade (as propias capacidades e necesidades .  
* Desenvolvemento da autonomía persoal e da autoest ima 
(seguridade en si mesmo e en si mesma, autonomía pa ra a 
acción, confianza nas propias posibilidades, sentim ento de 
importancia, valoración da historia persoal e das 
contribucións alleas á súa construción.  
* Análise de situacións na escola e fóra dela que p roducen 
sentimentos positivos ou negativos no alumnado. 
Causas e consecuencias das accións propias (accións  que 
poden facer sentirse ben ou mal a outras persoas . 
Responsabilidade polos propios actos.  
Agradecer, desculparse, presentar unha queixa, apre nder a 
dicir non, aprender a recuperarse e responder ao fr acaso. A 
intelixencia emocional. 
* Identificación, recoñecemento, verbalización, man exo e 
control dos sentimentos propios (que me ocorre, por  que me 
ocorre, que podo facer cando me sinto así. 
* Valoración da liberdade e da responsabilidade na toma de 
decisións con criterios de eficacia e de xustiza.  
Responsabilidade na planificación do futuro inmedia to. 
* Recoñecemento das diferenzas de sexo como un elem ento 
enriquecedor. Análise de medidas que contribúen a u n 
equilibrio de xénero e a unha auténtica igualdade d e 
oportunidades. A contribución das mulleres ao longo  da 
historia e á situación actual do 
mundo. A vida das mulleres galegas no pasado e no p resente 
e as súas achegas á sociedade. Redes de apoio de mu lleres. 
Identificación e rexeitamento de desigualdades entr e 
mulleres e homes no mundo laboral e na vida cotiá. 
Valoración da igualdade de 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  142  de 154      

dereitos de homes e de mulleres na familia e no mun do 
laboral e social. Características de veciñanza. 
* Aplicación de condutas responsables no uso das TI C 
(autonomía, autocontrol, seguridade, sentido ético e 
análise da realidade que presentan os medios de 
comunicación para desenvolver a capacidade de elecc ión 
crítica e responsable. 
* Sensibilización, visibilización e rexeitamento do  
sexismo, do racismo, da homofobia... dentro da pers pectiva 
da defensa dos dereitos humanos e do respecto á ide ntidade 
persoal.  
Bloque 2. Identidade social. 

* Identificación coas colectividades en que se dese nvolve a 
vida do alumnado: escolar, familiar, local, comarca l e 
autonómica. Recoñecemento das vantaxes que supón pe rtencer 
a estes colectivos e das achegas que se poden facer  
individualmente a cada un deles.  
* Importancia do recoñecemento dos dereitos e deber es do 
alumnado no centro escolar. 
* Identificación, recoñecemento e valoración dos de reitos 
de todas as nenas e de todos os nenos do mundo, así  como os 
dereitos das persoas recoñecidos nas declaracións 
universais, no Estatuto de autonomía de Galicia e n a 
Constitución. Coñecemento de organizacións que loit an por 
que eses dereitos se respecten e do traballo que 
desenvolven. 
* Valoración da convivencia pacífica en sociedade e  
recoñecemento dos valores en que se apoia: respecto , 
tolerancia, solidariedade, xustiza, compromiso, coo peración 
e cultura da paz. Identificación, recoñecemento e a nálise 
de actuacións que posibilitan e que dificultan a 
convivencia e o benestar dos grupos socias. 
* Aplicación de habilidades, de estratexias e de 
procedementos que contribúen a xerar relacións de 
entendemento e de convivencia pacífica. Habilidades  de 
comunicación e de relación tanto interpersoais como  
intrapersoais. Identificación, recoñecemento e anál ise de 
hábitos que facilitan e dificultan a relación e a 
comunicación. 
* Desenvolvemento da vontade, da flexibilidade e da  
dispoñibilidade para resolver conflitos. Aplicación  do 
diálogo e da mediación como forma de resolución pac ífica 
dos conflitos.  
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* Valoración da colaboración e das diferentes posib ilidades 
de traballo cooperativo. Identificación do proceso de toma 
de decisións de grupo. Identificación e uso dos mec anismos 
de participación no funcionamento da aula e da esco la. 
* Aplicación dos valores cívicos e do exercicio dos  
dereitos e deberes nas situacións de convivencia no  
contorno inmediato entre iguais e nas relacións 
interxeracionais. 
* Valoración da igualdade dentro das diferenzas. A 
diversidade física, social, cultural e relixiosa.  
* Recoñecemento, valoración, tolerancia e respecto polos 
costumes e modos de vida distintos ao propio. 
* Recoñecemento de costumes, de tradicións e de est ilos de 
vida propios e os das compañeiras e compañeiros.  
Valoración das celebracións e manifestacións cultur ais como 
signos de identidade e de cohesión social. 
* Identificación das situacións de marxinación, de 
discriminación e de inxustiza social. 
* Desenvolvemento de actitudes de comprensión, de 
superación de prexuízos e de estereotipos, de coope ración e 
de solidariedade ante problemas e necesidades doutr as 
persoas. Protección e amparo das persoas máis 
desfavorecidas. 
Bloque 3. Compromiso social. 

* Valoración da necesidade de normas compartidas qu e 
regulan a convivencia frutífera no ámbito social.  
Elaboración de normas de convivencia da aula e do c entro 
positivas, facilitadoras e asumidas polo grupo e po la 
comunidade. 
* Práctica de normas cívicas, como por exemplo as d e 
circulación viaria, e asunción de roles por medio d o xogo e 
da simulación. 
* Recoñecemento dos principios de convivencia que 
establecen o Estatuto de autonomía de Galicia e a 
Constitución española. 
* Reflexión sobre as características que debe posuí r unha 
sociedade democrática. 
* Análise de mensaxes, de declaracións, de imaxes, etc. 
procedentes de medios de comunicación, de páxinas w eb, de 
publicidade... diferenciando información veraz e 
contrastada de simples opinións persoais. 
* Identificación, aprecio, respecto, responsabilida de, 
coidado e mellora dos bens comúns e dos servizos pú blicos. 
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Normas de uso e accións que contribúen ao seu axeit ado 
funcionamento. 
* Valoración dos impostos como un medio para 
corresponsabilizarse socialmente. 
* Identificación e rexeitamento das causas que prov ocan 
situacións de marxinación, de discriminación e de i nxustiza 
social. 
* Identificación de servizos e de persoas que inter veñen en 
casos de situacións de emerxencia (accidentes, lume s, 
inundacións, terremotos, guerras...  e daquelas per soas e 
organizacións que contribúen desinteresadamente a m ellorar 
situacións de desvantaxe 
social, de pobreza, de marxinación, de fame, de exp lotación 
da infancia, de enfermidade... Busca de formas de a poio a 
elas e de contribución ao seu funcionamento. 
* Reflexión sobre a repercusión social, no presente  e no 
futuro, de accións individuais e colectivas. Identi ficación 
de actitudes e de estratexias persoais e colectivas  de 
consumo responsable, de coidado do medio, de preven ción de 
riscos viarios e de promoción de formas de vida sau dable. 
Reflexión sobre as posibilidades de cambio nas ruti nas 
individuais para mellorar a calidade de vida. 
Criterios de avaliación. 

* Amosar respecto polas diferenzas e característica s 
persoais propias e dos compañeiros e compañeiras. 
Valorar as consecuencias das propias accións e 
responsabilizarse delas. 
* Argumentar e defender as propias opinións, escoit ar e 
valorar criticamente as opinións das demais persoas , 
amosando unha actitude de respecto e comprendendo q ue o que 
se axuíza ou desautoriza son opinións ou actuacións , nunca 
persoas. 
* Participar colaborativamente na elaboración das n ormas, 
aceptalas, asumilas como propias e incorporalas aos  propios 
patróns de conduta. Reflexionar sobre as normas exi stentes 
na comunidade e sobre a súa importancia. 
 
* Familiarizarse con algúns dos dereitos humanos re collidos 
na Declaración universal dos dereitos humanos e na 
Convención sobre os dereitos da infancia e cos prin cipios 
de convivencia que recollen o Estatuto de autonomía  e a 
Constitución española. 
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* Recoñecer e rexeitar prexuízos, situacións de 
discriminación, de marxinación e de inxustiza e int eresarse 
por identificar os factores sociais, económicos, de  orixe, 
de xénero ou de calquera outro tipo que as provocan , así 
como por atopar posibles vías de mellora para as pe rsoas 
que as sofren.  
* Identificar o funcionamento dos servizos públicos  
presentes na vida cotiá do alumnado e a súa relació n con 
diferentes institucións e mais recoñecer a necesida de de 
que toda a poboación contribúa ao seu correcto 
funcionamento, mantemento e mellora a través de 
comportamentos responsables e solidarios (uso deses  
servizos, pagamento de impostos... . Por extensión,  
familiarizarse con outros servizos non tan próximos  ao 
alumnado, pero tamén presentes de maneira directa o u 
indirecta na súa vida.  
  
* Ser consciente da transcendencia presente e futur a de 
accións habituais na vida cotiá do alumnado e da ne cesidade 
de realizalas seguindo pautas que teñen a súa base na 
reflexión e na análise individual e colectiva deses  
comportamentos. 
 
* Concienciarse da influencia que poden exercer os medios 
de comunicación, a internet ou a publicidade nas de cisións 
e opinións das persoas. 
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COÑECEMENTO DO MEDIO. 

1º CICLO  2º CICLO 3º CICLO 
Identifica e nomea as partes do corpo. Relaciona parentescos familiares. Coñece as características comúns e diferenciais dos 

seres vivos.  
Coñece a reprodución sexual dos animais e do ser 
humano. 

Debuxa figuras humanas. Relaciona cada sentido co seu órgano e a súa 
función. 

Coñece as funcións dos principais órganos do corpo 
humano. 

Coñece o seu entorno familiar (irmáns, pais, 
avós, tíos/as,...). 

Enumera as partes dos aparatos do corpo humano, 
coñecendo as funcións de cada unha. 

Comprende a necesidade duns hábitos básicos para 
levar unha vida sá. 

Sabe explicar e nomear as dependencias da 
casa, da escola e os obxectos do uso cotián. 

Coñece os animais do entorno, as súas funcións e 
clasificación. 

Comprende a influencia do medio físico nas formas 
de vida vexetal, animal e humana. Identifica os 
elementos e os tipos de ecosistemas. 

Aprecia os cambios do medio ambiente. Coñece as plantas do entorno, as súas funcións e 
clasificación. 

Comprende a influencia da acción humana na 
modificación do medio. 

Coñece os animais e vexetais do seu entorno. Valora a utilidade dos animais e plantas. Coñece a materia e os seus cambios. 
Clasifica obxectos atendendo ás súas 
diferencias e usos. 

Coñece por que está formado o Sistema Solar. Comprende a necesidade de enerxía nos procesos de 
transformación. 

 Coñece as propiedades da auga e do aire 
valorando a súa importancia. 

Coñece a materia e os seus cambios. 

 Sitúa e coñece os accidentes máis importantes da 
localidade. 

Comprende a necesidade de enerxía nos procesos de 
transformación. 

 Diferencia formas do relevo. Coñece as principais fontes de enerxía. 
 Recoñece as partes dun río. Coñece rochas e minerais. 
 Memoriza os principais ríos e accidentes 

costeiros de Galicia. 
Coñece as principais máquinas simples e os principios 
nos que se basean. 

 Diferencia paisaxes rurais e urbanos. Identifica a hidrosfera e a atmosfera. 
 Coñece as actividades do sector primario, 

secundario e terciario. 
Sabe interpretar mapas físicos, políticos de 
comunicacións... 
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 Coñece os distintos medios de transporte e a súa 
utilidade. 

Sabe interpretar gráficas climatolóxicas, demográficas 
e económicas sinxelas e adaptadas a este ciclo. 

 Coñece a organización dun concello e os 
servicios que presta. 

Coñece os principais elementos do relevo de España e 
os demais continentes. 

 Coñece a formación do Goberno Galego. Idem de Galicia. 
 Posúe hábitos correctos de hixiene e saúde. Coñece a división de España en Comunidades 

autónomas e provincias. 
 Elabora e interpreta gráficas sinxelas. Coñece as características demográficas e a división 

administrativa de Galicia. 
  Adquiríu unha idea xeral sobre as distintas etapas da 

Historia de Galicia. 
  Coñece os principais acontecementos que tiveron lugar 

durante a Idade Moderna e Contemporánea en Europa, 
España e Galicia. 

  Entende o progreso técnico, científico e cultural como 
medio para acada-lo progreso social. 

  Sabe recoñece-las notas que definen unha determinada 
cultura, que a identifica e que a diferencia doutras formas 
de vida. 

  Entende a democracia como sistema político baseado na 
vontade do pobo e na súa participación na vida política. 

  Coñece o sistema político español. 
  Entende o diálogo como forma de relación entre grupos e 

como elemento indespensable para a convivencia. 
  Sabe adoptar actitudes de tolerancia nas súas relacións cos 

demais. 
  Comprende a necesidade de elemina-las barreiras para 

chegar ó entendemento entre tódolos seres humanos. 
  Adquiríu hábitos de investigación, consulta, busca e 

recolleita de datos para obter información sobre aspectos e 
temas propostos. 
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LINGUA GALEGA 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
Pronuncia correctamente tódolos 
sons. 

Le coa pronunciación, entoación e ritmo axeitados. Utiliza a Lingua Galega como un medio normal de 
relación cotiá. 

Comprende o que lé. Contesta preguntas sobre un texto lido. Le con fluideza e expresividade acordes con este 
ciclo escolar. 

Lé a unha velocidade axeitada. Resume textos curtos. É quen de contestar con exactitude a preguntas que 
esixan respostas abertas sobre un texto lido. 

Memoriza poesías e adiviñas 
sinxelas. 

Coñece o vocabulario básico do curso. Sabe identificar  por medios propios os elementos 
dun relato lido: personaxes, ambientes, accións, .... 

Constrúe frases empregando o 
vocabulario axeitado. 

Recoñece palabras sinónimas, antónimas e 
polisémicas. 

É quen de resumir un texto escrito, unha historia , 
unha película ou un feito atendendo ás ideas básicas 
que o definen. 

Identifica e escribe frases dadas. Distingue palabras agudas, graves e esdrúxulas. É quen de relatar un feito, oralmente e por escrito, 
establecendo ambientes, personaxes, accións, 
circunstancias,... 

Domina o trazo e a escritura. Clasifica palabras segundo o número de sílabas. Adquiríu destreza suficiente para facer unha 
secuenciación lóxica e coherente nas exposicións 
orais e escritas. 

 Utiliza as regras básicas de ortografía. Adquiríu destreza suficiente no uso dos recursos 
descritivos. 

 Describe persoas, paisaxes, animais. Sabe elaborar oralmente e por escrito unha 
descrición atendendo ás caracteríticas fundamentais 
que definen o obxecto. 

 Narra feitos. Sabe expoñer unha mesma idea usando diversas 
formas de expresión. 
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 Escribe e ordea oracións sinalando suxeito e 
predicado. 

Sabe emitir xuizos sobre as situacións, 
comportamentos e presentación dos feitos. 

 Recoñece as partes variables da oración. Coñece e usa con propiedade o vocabulario básico 
acorde con este nivel. 

 Fai cambios de xénero e número. Recoñece e utiliza con propiedade e exactitude 
palabras antónimas, sinónimas, homófonas e 
homónimas. 

 Identifica e sitúa os feitos no tempo. Utiliza con exactitude na escrita  as normas de 
ortografía básica , establecidas para este Ciclo. 

  Utiliza correctamente as normas de acentuación e a 
til diacrítica. 

  Utiliza correctamente os signos de puntuación: 
punto, coma,  dous puntos, exclamación,  puntos 
suspensivos, raia, parénteses, comiñas,... 

  Recoñece os elementos fundamentais da oración: 
Suxeito, predicado, e núcleos de ámbolos dous. 

  Utiliza correctamente tódalas formas verbais na fala 
cotiá e na lingua escrita. 

   Distingue os núcleos, os modificadores e os 
complementos nun conxunto de palabras. 

  Recoñece os complementos do verbo e é quen de 
substituílos. 

  Distingue entre palabras variables e invariables: 
determinantes, nomes, verbos, adxectivos, 
pronomes, preposicións, adverbios, conxuncións. 

  Coñece certas manifestacións da cultura popular: 
xogos tradicionais, pomeas, oficios tradicionais. 

  Coñece algúns autores claves da nosa literatura. 
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LENGUA CASTELLANA 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
Pronuncia correctamente todos los sonidos. Lee con la pronunciación, entonación y ritmo 

adecuados. 
Utiliza la lengua castellana como un medio normal 
de comunicación. 

Comprende lo que lee. Contesta preguntas sobre un texto leido. Lee con la claridad, entonación y ritmo adecuados a 
este ciclo escolar. 

Lee a una velocidad adecuada. Resume un texto corto. Conoce el vocabulario básico correspondiente a 
este ciclo. 

Memoriza poesías y adivinanzas sencillas. Conoce el vocabulario base del curso. Reconoce y utiliza palabras sinónimas, antónimas, 
polisémicas, homófonas y homónimas. 

Construye frases empleando el vocabulario 
adecuado. 

Reconoce palabras sinónimas, antónimas y 
polisémicas. 

Sabe expresar  una idea oralmente y por escrito con 
suficiente soltura y coherencia en la exposición. 

Identifica y escribe frases dadas. Distingue palabras agudas, llanas y esdrújulas. Comprende y sabe recoger las ideas fundamentales 
contenidas en un texto adecuado a este nivel . 

Domina el trazo y la escritura. Clasifica palabras según el número de sílabas. Diferencia entre prosa y verso, narración y 
descripción, monólogo y diálogo. 

 Utiliza las reglas de ortografía básicas. Es capaz de comentar de una manera sencilla un 
texto leído y reconocer los elementos 
fundamentales (tema, protagonista, ambiente, 
acciones,...) 

 Describe paisajes, personas, animales. Es capaz de resumir un libro leído, un  suceso, una 
película.... atendiendo a las ideas básicas y de una 
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forma ordenada. 
 Narra un hecho. Adquirió capacidad de análisis para  emitir juicios 

sobre situaciones, hechos, actitudes  y  
comportamientos. 

 Escribe y ordena oraciones, señalando sujeto y 
predicado. 

Es capaz de  elaborar composiciones escritas 
sencillas utilizando una secuenciación coherente y 
ordenada. 

 Reconoce las partes variables de la oración. Utiliza con exactitud las reglas de acentuación y la 
tilde diacrítica. 

 Hace cambios de género y número. Utiliza correctamente las normas de ortografía 
adecuadas a este ciclo  establecidas en el P.C.C. 

  Utiliza adecuadamente los signos de puntuación: 
punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, 
guión, raya, exclamación e interrogación. 

  Reconoce los elementos fundamentales de la 
oración: sujeto, predicado y núcleos de uno y otro. 

  Utiliza correctamente todas las formas verbales. 
  Reconoce y distingue los complementos del verbo. 
  Distingue el núcleo y los complementos en un 

grupo de palabras. 
  Reconoce nombres, determinantes, adjetivos, 

pronombres y sus morfemas. 
  Conoce las partes invariables de la oración: 

preposición, adverbio, conjunción. 
  Aprecia y valora diferentes manifestaciones 

culturales. 
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MATEMÁTICAS 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
Recoñece os números do 1 ó 999. Maneja el sistema de numeración decimal. Coñece e utiliza con soltura o sistema de 

numeración decimal. 
Ordena números do 1 ó 999. Escribe y lee números de siete cifras. Le e escribe correctamente números de máis de 

máis de oito cifras. 
Lé e escribe números do 1 ó 999. Realiza operaciones de: Manexa con soltura as operacións fundamentais: 

suma,  resta, multiplicación e división. 
Realiza series de 2 en 2, de 3 en 3,... ata ó 
999. 

++sumar Sabe aplicar e valerse das propiedades destas 
operacións. 

Realiza sumas levando cos números 
traballados. 

++restar Manexa con soltura mecanismos de cálculo mental 
para resolver situacións sinxelas da vida diaria. 

Realiza restas levando cos números 
traballados. 

++multiplicar Sabe resolver problemas utilizando as operacións 
fundamentais. 

Resolve problemas sinxelos con dúas 
operacións. 

++dividir Comprende e sabe representar fraccións . 

Constrúe formas xeométricas (cuadrilátero, 
triángulo, círculo). 

Resuelve problemas con las operaciones 
fundamentales. 

Sabe aplica-los conceptos de fraccións á resolución 
de problemas. 

Recoñece a hora en punto, medias e 
cuartos. 

Conoce las unidades principales de longitud, 
capacidad y masa. 

Suma, resta, multiplica e divide   números 
fraccionarios. 

Identifica os conceptos de día, semana, 
mes, estacións e ano. 

Conoce y maneja el sistema monetario. Sabe representar fraccións decimais como números 
decimais. 

Ten adquiridos os conceptos de antes- Conoce el funcionamiento del reloj y las Suma, resta, multiplica e divide con números 
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despois, maior-menor, arriba-abaixo. unidades de tiempo. decimais. 
Realiza medicións cas medidas naturais 
(palmo, pe, paso,...). 

Representa numérica y gráficamente la 
fracción de la unidad. 

Coñece e manexa con soltura as equivalencias entre 
as distintas unidades de lonxitude, capacidade e 
masa. 

 Reconoce ángulo recto, agudo y obtuso. Coñece e manexa as unidades do sistema 
sesaxesimal. 

 Reconoce polígonos y señala sus elementos. Sabe expresar magnitudes en forma complexa e 
incomplexa. 

 Diferencia círculo y circunferencia. Sabe operar con expresións complexas e 
incomplexas. 

 Reconoce poliedros y cuerpos redondos. Identifica magnitudes proporcionais. 
 Elabora e interpreta gráficas sencillas. Resolve problemas de proporcionalidade directa. 
  Coñece as diferentes clases de ángulos. 
  Identifica as principais figuras planas. 
  Coñece os principais corpos xeométricos. 
  Identifica o metro cuadrado como unidade de 

superficie. 
  Coñece os múltiplos e submúltiplos do metro 

cadrado. 
  Sabe aplica-las fórmulas para o cálculo da 

superficie das figuras planas. 
  Sabe aplica-las fórmulas para o cálculo da 

lonxitude da circunferencia. 
  Incorpora os números negativos e positivos á 

linguaxe habitual. 
  Resolve situacións problemáticas nas que interveña 

a divisibilidade. 
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EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA. 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
  Ten conciencia das diferenzas e similitudes de identidade respecto aos demais. 
  Coñece os seus dereitos e deberes. 
  É respetuoso cos dereitos dos demais e cumprir ocas obrigacións que a nosa sociedade nos esixe. 
  Ten conciencia da importancia da comunicación lingüística para resolvr conflitos mediante o 

diálogo. 
  Coñece a realidade social na que se vive. 
  Toma conciencia que a familia é a realidade social na que vivimos. 
  Comprende que o colexio é un espazo común, onde é o noso deber ser respetuosos coas súas 

instalacións así como coas súas normas. 
  Coñece as características do propio municipio. 
  Toma conciencia da importacia que ten a colaboración cidadá para o desenvolvemento 

democrático dos concellos. 
  Sabe identificar as principais características da propia comunidade. 
  Coñece a importancia das características idenficadoras da nosa comunidade autónoma. Tanto no 

medio físico como no natural. 
  Identifica as principais características do Estado. 
  Sabe que o Estado é a institución que organiza a vida nun territorio concreto e identifica as súas 

institucións. 
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Este PROXECTO EDUCATIVO foi informado polo Claustro de profesorado e aprobada polo Consello Escolar   con data 30 de xuño de 
2011.     
 

A Estrada,   30  de xuño de 2011. 
 
 

           A Secretaria                                                                                                          O Xefe de Estudos. 
 
 
 
Asdo.: Mª Teresa Torrado Rivas.                                                                                                             Asdo.: Xosé Méndez Costa. 
 

Vº e Prace. 
O Director. 

 
 
 

Asdo.: José Luis Castro Castro. 
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1.- TÍTULO PROXECTO TIC. DO CENTRO. 
 
PRESENTACIÓN. 
 
 

DATOS XERAIS DO CENTRO: 

 

Tipo de centro................ Público 

Denominación oficial.......CEIP. Pérez Viondi. 

Código do centro.............. 36002347 

Provincia............................. Pontevedra 

Enderezo........................... rúa Pérez Viond i- A 

Estrada. 

Código Postal................... 36680 

Teléfono e fax................ 986570054 

Dirección de correo 

electrónico...ceip.perez.viondi@edu.xunta.es 

Páxina Web: centros.edu.xunta.es@ceipperezviondi.es  
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O CEIP “PÉREZ VIONDI”, situado no nº 46 da rúa Pére z Viondi de A Estrada, conta con 18 

unidades de ensino primario e 9 unidades de Infanti l, e cun cadro de persoal de 42 profesores 

(máis unha profesora de relixión compartida co CEIP  Villar Paramá para E.Infantil e dous cursos 

do 1º Ciclo de E. de Primaria e con    512 alumnos/ as . 

Tódalas actuacións estarán encamiñadas a que o alum nado adquira os coñecementos, hábitos e 

destrezas fixadas nos currículos dos diferentes cic los, dentro dun clima de respecto e 

tolerancia. 

Celebrando as reunións preceptivas dos diferentes ó rganos colexiados, ampliadas con cantas de 

carácter extraordinario fose preciso. 

Canalizando a información oficial que corresponda. 

Promovendo a realización das actividades complement arias.  

Xestionando a celebración de cursiños de actualizac ión no Centro sempre que se produza a 

oportuna demanda. 

Atendendo as xestións, en orde á consecución da mei rande eficacia na actuación profesional. 

Fomentando a participación e colaboración dos pais/ nais no proceso de formación do alumnado 

integrando o seu importante papel na educación dos fillos mediante: 

a)  Accións titoriais. 

b)  Informacións trimestrais. 

c)  Reunións informativas. 

d)  Conferencias. 
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e)  Participación nos órganos de xestión. 

 

Canalizando as propostas que directamente ou por me dio da A.N.P.A puideran enriquece-lo 

proceso educativo. 

Dentro deste contexto, fomentarase o emprego da lin gua galega de xeito sistemático nos 

documentos, comunicados e actividades. 

 
XUSTIFICACIÓN. 
 
 
 Segundo o Anexo V do Decreto 130/2007 do 28 de xuño  “cada centro educativo deberá elaborar e 
incluir no proxecto educativo de centro, un plan de  introdución das tecnoloxías da información e 
da introdución das tecnoloxías da información e da comunicación que implique un cambio 
metodolóxico e unha adaptación á realidade para o m ellor aproveitamento das posibilidades que as 
TIC ofertan”. 
 “Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolariz ación obrigatoria, acade unha competencia 
dixital”. 
 “Resulta necesaria a creación dun plan de introduc ión das tecnoloxías da información e da 
comunicación no centro e na aula coa participación activa de todo o equipo docente”. 
 Por todo isto consideramos que: 
 A iniciación ás novas tecnoloxías tratará os contid os conceptuais o máis brevemente posible, 
o que non quere significar que serán omitidos. Semp re se procurará combinar os procedementos 
axeitadamente para que o alumnado poida aplicar de inmediato algo deses contidos conceptuais nos 
seus traballos. 
 Internet poderá servir de recurso educativo tanto p ara a propia materia coma para as demais. 
O alumnado aprende moito cando pretende resolver un  problema concreto para o seu proveito, por 
exemplo, buscar material para confeccionar un traba llo para algunha materia. 
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 Non podemos esquecer aspectos lúdicos propios dest a materia, sempre e cando as actividades 
non caian no tópico do pasatempo. 
 
 A función principal do profesorado neste proceso c onsistirá en aproximar o alumnado –
gradualmente- ós temas controvertidos, achegando in formacións ó seu alcance e orientando as súas 
investigacións. 

Este proxecto está enmarcado no ANEXO V do Decreto1 30/2007 do 28 de xuño polo que se 
establece o currículo da educación primaria na Comu nidade Autónoma de Galicia. 
   Dentro das competencias que se determinan no cit ado Decreto a competencia dixital 
e tratamento da información está directamente relac ionada coa competencia das matemáticas, co 
bloque 4 (O medio físico: espazo e materiais) da ár ea de coñecemento do medio natural, social 
e cultural, co bloque 6 (Máquinas, aparellos e tecn oloxías) da citada área. Coa área de 
lingua galega e literatura, no bloque 2 (Ler e escr ibir), coa área de Lengua e Literatura 
castelá, no bloque 2 do segundo ciclo (Ler e escrib ir), na área de Lingua Estranxeira 
“Aprender a usar con progresiva autonomía medios va riados, incluídas as TIC.....” e no seu 
bloque 2 (Ler e escribir) “Interese por empregar as  TIC para producir textos e ....”. 

  
No ANEXO V do citado Decreto xúntanse as caracterís ticas que se deben ter en conta 

para a elaboración do Proxecto TIC,s. Do Centro e q ue é no que se basa este Plan. 
 
* Estudo inicial do centro. 
* Obxectivos. 
* Coordinación do Profesorado. 
* Utilización e aproveitamento dos recursos. 
* Organización dos espazos do centro. 
* Fomento dos valores democráticos, tratamento da d iversidade, atención ao 

alumnado con necesidade específica. 
* Uso da biblioteca escolar. 
* Plan de avaliación anual. 
* Detección de necesidades formativas do profesorad o. 
* Medidas para difundir o proxecto.  
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PLANTEXAMENTO. 
1.- TEORÍA. 

 
 

OBXECTIVOS 

 
 
 

 
XERAIS. 
 
* Integrar os novos medios na aula. 
* Acadar a normalización na relación entre as novas  tecnoloxías e a educación. 
ESPECÍFICOS PROFESORADO. 
 
* Que o profesorado adquira uns coñecementos teóric os e prácticos e unha 
dinámica de autoformación ante as novas tecnoloxías . 
* Analizar os cambios que supón para o profesorado a incorporación das TIC no 
ensino de forma xeneralizada. 
ESPECÍFICOS . 
 
* Comprender as aplicacións técnicas máis comúns apli cando os conceptos básicos 
adquiridos nas outras áreas. 
* Aplicar estratexias de análise e resolución de prob lemas propios da 
informática. 
* Desenvolver hábitos de traballo persoal axeitados . 
* Acadar uns coñecementos suficientes das normas de  hixiene e saúde que motiven 
costumes saudables durante o traballo con material informático. 
* Adoptar comportamentos de respecto ao medio ó uti lizar as novas tecnoloxías. 
* Coñecer recursos e códigos básicos da materia par a podelos aplicar en 
situacións cotiás. 
 
 



 PROXECTO EDUCATIVO.- CURSO 2010-2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  164  de 154      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTIDOS 
 
 

* A INFORMÁTICA.  
1.-  ORDENADOR E SOFWARE. 
* Procesardor de textos. 
* Presentacións. 
* Intercomunicación. 
* Conexión simultánea entre diferentes grupos e cen tros. 
* Traballos cos idiomas. 
 
* OS MULTIMEDIA E AS TELECOMUNICACIÓNS. 
1.- O ENCERADO DIXITAL. 
* O seu uso didáctico. 
* Traballamos nas distintas materias. 
 
2.- INTERNET E O SEU USO NO ENSINO. 
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METODOLOXÍA 
 
 
 
 

 
* O uso da sala de ordenadores só será posible se est a non está ocupada polas 
clases que se impartan de forma habitual nesta aula . 
* O uso por parte do alumnado dos ordenadores estar á en todo momento supervisado 
por profesorado con coñecmentos suficientes dos pro gramas que se utilicen. 
* As actividades faranse relacionadas cunha materia o u materias concretas ou 
cunha finalidade determinada proviamente polo/pola coordinador/a. 
* É moi importante facerlle comprender ó alumnado, antes da utilización da aula, 
a necesidade de respectar e tratar con coidado o ma terial que se pon a súa 
disposición, pois trátase de material moi sensible e custoso. 
* O profesorado unha vez rematada a clase, revisará  persoalmente que todos os 
aparatos utilizados queden apagados, apagará as luces e anotará as posi bles 
anomalías para coñecemento do resto do profesorado.  
 
METODOLOXÍA A SEGUIR CO ALUMNADO. 
* Esperta-lo interese do alumnado polas novas tecno loxías. 
* Fomenta-lo traballo en equipos. 
*Utilizar unha variada gama de recursos que aporten  información e facilita- lo 
manexo dos ordenadores e a realización das activida des. 
* Adaptacións dos temas ás necesidades especiais de  certos grupos de alumnos/as.  
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AVALIACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
PROCESO AVALIADOR. 
 
* MÍNIMOS: Lograr remata-la educación primaria cuns coñecement os básicos. 
-  Utilización do procesador de textos para elaborar d ocumentos tipo, respectando 
os formatos dos modelos (marxes, tipos, tamaños, sa ngrados, ...). 
- Saber diferenciar entre arquivos, documentos e pr ogramas. 
 
* MÁXIMOS: Controla- lo manexo básico das técnicas da información e da 
comunicación. 
-  Elementos da composición gráfica de documentos. 
- Ordenadores e periféricos. Hardware e software. 
- Emprega-las redes de comunicación e acceder ós se rvizos de internet. 
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PLAN DE 
ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE. 
 
 
 
 
 

 
 
     Atención á diversidade é coñecer, respectar e valor ar os diferenzas 
individuais e culturais do alumnado. E tamén promov er valores de respecto, 
solidariedade, igualdade, dignidade e tolerancia cara a toda clase de 
diferenzas. E aceptar e asumir a pluralidade do alu mnado, do profesorado, das 
comunidades e centros. A atención á diversidade vai  máis alá do que 
tradicionalmente se denomina como educación especia l, e responde ás diferenza s 
partindo do principio xeral de que todos somos dife rentes. Tamén existe 
diversidade respecto ao acceso á tecnoloxía dos sux eitos e ao tipo de uso que 
fan dela. Potenciar esta cultura da diversidade axu dará ás persoas con 
minusvalidez a sentirse un membro máis do corpo social ao que pertencen, cos 
mesmos dereitos de traballo, educación, ocio,... 
 
OBXECTIVOS. 
 
* Integración do alumnado con dificultades específi cas.  O profesorado incluirá 
estes medios como recurso capaz de adaptarse a un a mplo abano de necesidades 
educativas do alumnado. 
* Deseñar e producir medios específicos que poidan ser de axuda e beneficio par a 
as persoas con necesidades educativas especiais. 
* As novas Tecnoloxías como recurso didáctico.  Son materiais que se elaboran 
cunha finalidade didáctica; son iteractivos; indivi dualizan o traballo; son 
doados de usar. 
* Dotación de Equipamento informático para aulas de  Pedagoxía Terapéutica e 
Audición e Linguaxe: Adquisición de Axudas Técnicas individuais para alu mnado 
con necesidades educativas especiais. 
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PLAN DE 
FORMACIÓN DO 
PROFESORADO. 
 
 

 
PRINCIPIOS. 
* Optimización dos recursos humanos e materiais. 
* A descentralización da formación supón a existencia de institucións de 
formación cercanas ós centros escolares. 
* A posibilidade aberta ó profesorado de poder partic ipar na xestión e 
planificación da formación existente no seu ámbito.  
* A existencia de variedade de recursos didácticos pa ra a práctica educativa. 
 
OBXECTIVOS.  
* Fomenta-lo traballo en grupo. 
* Elaborar materiais didácticos. 
* Dar a coñecer e experimentar propostas didácticas . 
* Advertir sobre os riscos e posibilidades educativ as, das novas tecnoloxías na 
súa utilización pedagóxica . 
* Analiza- la necesidade da introducción das TIC na aula, refl exionando 
conxuntamente sobre as súas contribucións ós proces os de Ensino-Aprendizaxe. 
* Optimiza-los recursos informáticos de que dispón o centro. 
* Proporcionarlle ó profesorado unha formación peda góxico-didáctica das TIC. 
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CONCEPTUAIS 
 

� Adquisición de 
destrezas. 

� Manexo de 
ferramentas. 

� Obtención de 
coñecementos: 

1)  Partes dun equipo. 
- Procesador. 
- Periféricos. 
2) Iniciación a: 
- Panel de control. 
- Crear carpetas. 
- Arquivar. 
- Word.(ou procesador 
texto) 
� Perfeccionamento das 
destrezas básicas. 

 

PROCIDEMENTAIS 
 
� Emprego de 

ferramentas sinxelas.  
� Utilizar as novas 

tecnoloxías, 
aplicalas a distintas 
tarefas. 

� Introdución a 
programas educativos.  

� Manexo dun procesador 
de texto. 

� Manexo do rato. 
� Crear, abrir e 

eliminar carpetas. 
� Gardar: almacenamento 

de arquivos. 
� Impresión de 

documentos.  

ACTITUDINAIS  
 

� Interese polo coidado de 
instrumentos. 

� Valoración das distintas 
ferramentas de  
información. 

� Participación activa nos 
grupos. 

� Actitude de respecto e 
coidado polos elementos 
das aulas. 

� Interese polo uso dos 
ordenadores. 

� Interese pola limpeza 
das presentacións. 

 

ACTIVIDADES.  
Toma de notas nos cadernos de clase. 
Elaboración de documentos diversos co 
ordenador. 
Elaboración de traballos en grupo. 
Actividades complementarias propostas 
polos mestres/mestras doutras materias.  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
A observación directa do traballo do 
alumnado na aula. 
O traballo en grupo. 
O caderno de traballo individual. 
Realización de probas no ordenador. 
Realización de probas escritas. 
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DIFUSIÓN DO PROXECTO. 
 
 Como accións pedagóxicas que atenden  as necesidad es principais, figuran a acollida do 
alumnado, as atencións aos procesos de ensino-apren dizaxe, as actividades de aula, a formación 
nos centros de traballo no ámbito de formación prof esional, a orientación educativa e 
profesional. 
 
 Informarase a toda a comunidade educativa (familia s, alumnado, profesorado) de todo o que se 
está realizando. 
 
 Un exemplar do proxecto estará á disposición da co munidade educativa na Secretaría deste 
Centro. 
 Ó mesmo tempo irá incluido na programación xeral a nual ó principio de cada ano escolar. 
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PROFESORADO.- 
 
CONSTITUCIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC.  
 
Ó primcipio de cada curso escolar o profesorado man ifestará a súa disposición a formar parte do 
equipo de dinamización das TIC. Alomenos cada Equip o de Ciclo elixirá un representante para 
formar este equipo.  
Por outra parte xunto coa elección dos restantes co ordinadores dos distintos Equipos do Centro e 
pola mesma duración de mandato, o director/director a nomeará, a proposta do Claustro de 
Profesorado un mestre/mestra encargado da coordinac ión e dinamización do profesorado que forma o 
equipo de dinamización das TIC. 
Un membro do Equipo Directivo sempre formará parte deste equipo de Dinamización das TIC,s. 
 
 
FUNCIÓNS DESTE EQUIPO: 
- Dinamizar o uso das TIC no Centro. 
- Mantemento cotiá dos equipos informáticos do Cent ro. 
- Dar soporte ao resto do Claustro. 
- Elaborar o proxecto TIC e a organización e xestió n dos medios. 
- Asesorar no mantemento do sitio WEB. 
- Outras función definidas pola Consellería de Educ ación e OU. 
 
A Estrada, 30 de xuño de 2009. 
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ANEXO I 
 
 
 

 
C.E.I.P. PÉREZ VIONDI. 
A ESTRADA 
PONTEVEDRA. 

 
MESTRA/MESTRE 

CLAVE DATA RECOLLIDA DATA ENTREGA OBSERVACIÓNS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1) CLAVE      -    COLOCACIÓN DISTINTOS ORDENADORES PORTÁTILES.  
ALMACÉN....................ASUSZ91A --           ALMACÉN..LXTPV0Z08485203B332000 
FOTOCOPIADORA.....LXTPV0Z084852034952000              DIRECCIÓN.............6250 
INFORMÁTICA............  7863                          FOTOCOPIADORA..7862 
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RESERVA FIXA SEMANAL.    EN CASO DE NECESIDADE DE U SO DA AULA, ANEXO II 
FALAR COAS MESTRAS ESPECIALESTAS DE LINGUA INGLESA.  

H/D 
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

PRIMEIRA 
(DE 9:15 A 
10:10) 
 

     

SEGUNDA 
(DE 10:10 
A 11:05) 
 

     

TERCEIRA 
(DE 11:05 
A 12:00) 

     

RECREO      

CUARTA 
(DE 12:25 
A 13:20) 
 

     

QUINTA 
(DE 13:20 
A 14:15) 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 

C.E.I.P. “PÉREZ 
VIONDI” 

A ESTRADA 
PONTEVEDRA  
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ANEXO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 
ORD. 

INCIDENCIA 
DATA 
/HORA 

OBSERVACIÓNS 
MESTRA 
/MESTRE 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    



 
 

. 
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1.- Introducción. 
 
 
 A LOE. propón iniciar o proceso da ensinanza da 
lectura aos tres anos. Na práctica, os nenos e nena s que 
acceden á Primaria (6 anos), están preparados para ler, 
pero aínda deberán adicar unha boa parte dos dous s eguintes 
cursos (1º e 2º) a consolidar esas bases e iniciar outros 
procesos. 
 
 A lectura enriquece a vida de maneira individual ó  
descubrir outras formas de vida e lugares que quiza is nunca 
poderemos visitar, escoitar a personaxes que non co ñecemos, 
analizar argumentos diversos, opinións, formas de v ida 
alonxadas da nosa.... 
 
 A importancia da lectura, dende o individual e o 
colectivo, mostra o imprescindible de crear hábitos  
lectores. O desafío ante o que nos atopamos é non s ó 
ensinar a ler, senón tamén ensinar o gusto pola lec tura. 
Nesta tarefa é imprescindible a implicación da fami lia. 
Segundo teorías pedagóxicas, está demostrado que os  nenos e 
nenas os que se lles le na casa, están en mellores 
condicións para a aprendizaxe da lectura e a adquis ición de 
hábitos lectores. 
 
 O sentido destas lecturas, o pracer que provoquen nos 
nenos e nenas, a emoción que produzan, o benestar q ue 
experimenten, o tono afectivo que rodee a situación  de 
ler... marcarán, sen dúbida, a motivación dos nenos  para 
aprender a ler. 
 
 Convén non esquecer que lemos: 
 - Para desfrutar. 
 - Para lembrar. 
 - Para aprender. 
 - Para informarnos. 
 - Para comunicarnos. 
 - Para expresarnos. 
 - Para opinar... 
 
 Nembargantes atopámosnos coa dificultade de que a 
lectura ten moitos competidores que supoñen un meno r 
esforzo mental: televisión, consola, videoxogos, 
ordenador,... 
 É misión da comunidade educativa aficionar á lectu ra e 
xerar hábitos lectores. 
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1.1  Datos da biblioteca. 
 
 

Entre a biblioteca do centro e as bibliotecas de au la 
no colexio cóntase con aproximadamente un 9.000 lib ros. 
 
 No referente ós préstamos temos os seguintes datos . 
 En cada curso escolar ó mes no terceiro ciclo fans e un 
total de préstamos aproximados de 280 libros. 
 O alumnado que participa en traballos convocados p ola 
biblioteca para o 3º ciclo é a maioría (118 alumnos /as). 
 A duración dos préstamos é de 7 días aínda que pod en 
renovar o préstamo se o consideran necesario. 
 
 O tipo de lecturas máis solicitadas son títulos co ma: 
“O Quixote”, Colección “Sopa de Letras”, Colección “Ala 
Delta”, libros de aventuras, libros de natureza, li bros 
de poesía....e sobre todo cómics. 
 
 En canto á lingua, non se aprecia unha preferencia  
clara, os alumnos e alumnas len en galego e en cast elán 
por igual. 
 

1.2  Fomento da lectura. 
 

Ademáis das actividades cotiás que se realizan 
día a día na aula para fomentar a lectura, dende o 
colexio lévanse a cabo numerosas actividades nas qu e 
participan todos os nenos e nenas, actividades como : 

 
- Obras de teatro. 
- Visitas de autores. 
- Concertos didácticos. 
- Conmemoracións. 
- O noso xornal. 
- Concursos gráficos, literarios,... 
- Contacontos. 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Obxectivos. 
 
 - Desenvolver a competencia lectora. 
 - Favorecer a competencia literaria. 
 - Educar no uso crítico da información. 
 - Fomentar o hábito da lectura. 
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 - Apoiar a adquisición das competencias básicas. 
 - Involucrar ás familias no proceso lector. 
 
 3.- Condicións para unha boa lectura. 
 
 Pola súa parte, os alumnos deber ir adquirindo os 
procedementos e os hábitos adecuados ás situacións de 
lectura: 
  

- Postura relaxada. 
 - Atención. 
 - Respectar o silencio. 
 - Deixar que os outros escoiten. 
 - Participar activamente na lectura. 
 - Esforzarse por comprender. 
 - Deixarse levar polos sentimentos que xera a lect ura. 
 - Preguntar o que non se comprende. 
 - Anticipar o que virá a continuación. 
 - Recapitular. 
 - Resumir. 
 - Comprender. 

- Identificar dúbidas ou situacións que afecten a 
comprensión do texto.  
- Ampliar despois a lectura con comentarios, 
suxerencias, fantasías que asociou,...etc. 
- Comentario, crítica e opinións de forma construct iva 
por parte dos outros compañeiros/as. 
  
Importante: pronunciación, ritmo, entoación e 
xesticulación adecuados ó contido do texto e a 
intención comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Fundamentos. 
 
 
  A intervención deste proxecto lector é que axude 
a acadar ó alumnado as competencias básicas para qu e 
teña unha mellor formación e sexa máis autónomo, 
solidario,... en definitiva: un bo cidadán. 
  Para iso debemos incidir nos aspectos 
fundamentais de cada materia e tratalos a través de  
tódolos medios ó noso alcance. 
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Actividades. 
 
* O mestre/a motivará ó alumnado, facendo comentari os 
xerais (en forma de resumo) do tema ou lectura. 
    Apoiar os comentarios, con ilustracións da lect ura 
(láminas e debuxos) que motiven á lectura. 
    Outros detalles da lectura quedan á libre 
imaxinación do alumnado. 
 
* Exercicios de comprensión lectora (párrafos non 
maiores dun folio). 
    Textos asequibles (adaptados á súa idade). Agás  en 
casos de alumnado con dificultade que pode ser un 
texto menor. 
    Faranse dez preguntas como máximo para o alumna do 
en xeral. 
    O alumnado con difucultade terá un máximo de se te 
preguntas. 
    Tódolos textos de comprensión irán acompañados de 
ilustracións relacionadas con ese tema. 
 
* Lecturas de introducción en cada tema. Lectura, u nha 
vez silenciosa (individualmente) e logo en voz alta , 
lendo páragrafos cada alumno/a ou lendo todos xunto s a 
modo, tanto o mestre/mestra como o alumnado, para 
levar unha velocidade axeitada ó nenos/as con máisi  
dificultade. 
 
Tempo mínimo diario de lectura: 15 minutos. 
 
De vez en cando, rematar con un xogo de escritura 
relacionado con texto lido. 
 
 
 

  
 

5. A biblioteca. 
 
 
  Tanto titores na  aula (biblioteca de aula) como 
o encargado/a da biblioteca xeral, procuramos que o  
alumnado do 3º ciclo leven e lean libros adaptados á 
súa idade, exepto  nalgúns casos onde hai nenos/nen as 
con dificultade lectora nos que se buscan libros co n 
menos contidos e máis adecuados a eles. 
 A biblioteca anima ó alumnado do 3º ciclo a que 
cada día lles guste máis ler, debido a: 
 
 * Animación con contos. 



PROXECTO EDUCATIVO – BORRADOR 2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  181  de 302         

 * Realización por parte do alumnado do seu propio 
conto. 
 * Descubrimos os nosos títulos. 
 * Contos de sempre e contos de agora. 
 * Revistas de deportes e educación vial. 
 * Celebración de conmemoracións.  
 
 Fontes informativas. O centro por en 
funcionamento diversas fontes informativas (libros,  
láminas, mapas, revistas, periódicos, diapositivas,  
películas, traballos feitos polo propio titor/a par a o 
cañón, internet..) para unha mellor aprendizaxe e 
información do alumnado. Todo isto vai encamiñado p ara 
acadar do mellor xeito posible os contidos 
curriculares establecidos. 
 
 Formación de lectores. O Centro, dende que o 
alumnado se incorpora por primeira vez, intenta cre ar 
unha atmósfera adecuada para que se inicie nas letr as, 
e posteriormente colla pequenos hábitos de inicio á  
lectura. 
 Consideramos que hoxe os alumnos do 3º ciclo, 
debido ó traballo feito desde as aulas, a bibliotec a, 
o teatro... a maioría adquiriron uns bos hábitos de  
lectura e que seguimos insistindo para consolidalo 
definitivamente, incluso naqueles alumnos/as que po r 
varias circunstancias son máis reacios a ler. 
 
 Actitudes favorables. O Centro está traballando 
continuamente na busca de actitudes favorables á 
lectura, mediante numerosos procedementos: 
 - Xogos lectores. 
 - Lecturas individuais e compartidas. 
 - Estratexias de atención cara a lectura. 
 - Os avós axudan. 
 - As nosas frases. 
 - Mirando a nosa terra. 
 - O noso xornal. 
 - Contos viaxeiros. 
 
 A biblioteca como compesanción social. Dende a 
biblioteca do centro sempre se mira como favorecedo r e 
como alegrar ós nenos/nenas máis necesitados. En 
primeiro lugar ensinándolles os valores máis 
fundamentais, mediante lecturas de contos e relatos  de 
vivencias reais. 
 En segundo lugar, aqueles nenos/as que teñen 
problemas por acadar textos para unha mellor lectur a e 
aprendizaxe, a biblioteca intenta axudalos e donarl le 
unha partida de libros (cómics, de aventuras, de 
natureza,...) a estes nenos/nenas con necesidades. 
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6. Recursos. 
  

  Bibliotecas. 
  - De aula. 
  - De ciclo. 
  - Do centro. 

 
  Materiais. 
  Traballamos con todo tipo de materiais: 
  - impresos: xornais, revistas,.... 
  - gráficos: carteis, murais, sinais, 
cartografía,... 

- audiovisuais: composicións musicais, gravacións 
literarias, vídeos... 

  - informáticos. 
  - escénicos: teatro, títeres,... 
  - humanos: expresión corporal, mímica, 
xestos,.... 
 
 7. Avaliación. 
 
 
 Realizarase unha avaliación continuada dos avances  ou 
das direrenzas entre a posta en marcha do proxecto e das 
súas concrecións nos plans de acción titorial. 
 Para a avaliación teranse en conta os índices de 
lectura, capacidade do alumnado para avanzar na súa  
competencia literaria, ser quen de enfrentarse a te xtos 
cada vez máis complexos, así como a actitude diante  da 
lectura como medio para a aprendizaxe fonte de prac er, e 
recurso para o desenvolvemento persoal. 
 
 8. Lexislación. 
 
 
 LOE. reforzar a lectura. 
 
 * Artigos 19.2/24-- 7/25.5 (Primaria/Secundaria). 
 

- Sen prexuizo do seu tratamento específico nalgunhas  
áreas da etapa, a comprensión lectora, a expresión 
oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da comunicación e da información e a 
educación en valores traballaranse en todas as área s. 
 
* Educación Primaria. 
  - Artigo 19.3. A fin de fomentar o hábito da 
lectura dedicarase un tempo diario  á mesma. 
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LOE. novos currículos Galicia. 
  * Decreto 130/2007, do 28 de xuño: establece o 
currículo da educación primaria en Galicia. 
  * Anexo IV. Proxecto lector de centro. 
 
PRIMARIA.  
  * Decreto de Primaria. 
  - Artigo 6º. 
   . 4. Coa finalidade de fomentar o hábito da 
lectura, os centros elaborarán e aplicarán un proxe cto 
lector que se axustará ás liñas básicas que se 
publican como Anexo IV ao presente decreto, 
asegurándose como mínimo media hora diaria . 
 
 
9. Bibliografía. 
 
- L.O.E. 
 
- http://edu.xunta.es/biblioteca/blog  
 
- www.xunta.es  
 

 
 
PRESENTACIÓN. 
 
 Este C.E.I.P. está situado no casco urbano de A 

Estrada e o alumnado matriculado no centro é numero so, 515 

alumnos e alumnas entre educación infantil e educac ión 

primaria.  

 O Colexio está formado por dous edificios separado s un 

do outro uns 300 metros. Nun destes edificios está o 

alumnado de educación infantil e no outro están os alumnos 

e alumnas de Primaria. Neste último edificio, apart e das 

instalacións deportivas e edificio administrativo e stá a 

biblioteca nun espacio específico. 

  Na educación primaria imparten docencia 30 

mestres/mestras e en infantil hai 12 mestras este c urso. 

 No PEC. do centro citamos a atención á diversidade  

coma “calquera diferenza notable que o alumnado pre senta 

para seguir o ritmo de aprendizaxe dos seus compañe iros/as, 
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calquera que sexa o feito determinante de vantaxe o u 

retraso”. 

 Por outro lado, citamos dous grandes eixes polos q ue  

pasa a atención á diversidade: 

a)  Favorece-la motivación. 

b)  Adecua-los contidos, as actitudes e dificultades de  

aprendizaxe. 

“Este C.E.I.P. a través do esforzo común e do traba llo 

conxunto e cooperativo de todos/as, asume a educaci ón 

como formación integral do alumnado con idea de ple na 

maduración da súa personalidade”. 

  O alumnado deste Colexio está adscrito para 

continuar estudos de E.S.O. ó instituto García Barr os 

deste concello. 

  Temos horario de sesión continua de mañá, entre 

as 9:15 horas e as 14:15 horas, tendo pola tarde 

actividades extraescolares promovidas unhas pola AN PA. 

e outras polo propio centro, en horario de 16:00 a 

18:00 horas. 

 No regulamento de réxime interno recóllese e regúl ase 

o uso da biblioteca do centro por parte da comunida de 

educativa (tanto horarios, como préstamos e atenció n 

en horario de tarde). 

 
 
XUSTIFICACIÓN.-  

 A LOE. no artigo 113 especifica que os centros de 

ensinanza disporán dunha biblioteca escolar. 

 As bibliotecas escolares contribuirán a fomentar a  

lectura e a que o alumno/a acceda á información e o utros 

recursos para a aprendizaxe das demais áreas e mate rias e 

poida formarse no uso crítico dos mesmos. 

 O primeiro punto para xustificar este plan é a 

necesidade de mellora-lo uso e organización da bibl ioteca 

dun centro grande para chegar a todo o alumnado. 
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 Dado que a biblioteca escolar é un recurso estraté xico 

para a innovación pedagóxica onde tanto o profesora do como 

o alumnado poden usar múltiples recursos que leven a unha 

progresiva autonomía na aprendizaxe é necesario unh a 

constante reorganización e adecuación ás circunstan cias. 

 Tanto o mestre (neste caso) encargado da bibliotec a 

coma o profesorado colaborador que forma o equipo d e 

dinamización da biblioteca tratan de: 

a)  Organizar, actualizar e dinamizar a biblioteca do 

centro, permanentemente. 

b)  Integrar a biblioteca nos procesos de ensino e 

aprendizaxe. 

c)  Realizar  actividades de formación e información 

dos usuarios. 

d)  Fomentar a lectura. 

e)  Dinamización cultural entre toda a comunidade 

escolar. 

 

Para esto o centro conta cun espazo destinado 

exclusivamente á biblioteca escolar. 

O  mestre encargado da biblioteca, con destino 

definitivo no centro, ten horas dentro do seu horar io 

lectivo destinadas exclusivamente á atención da bib lioteca, 

dentro sempre das posibilidades horarias establecid as no 

horario legal. 

 O Colexio destina  un orzamento anual específico p ara 

dotación e funcionamento da biblioteca escolar, 

segundo se recolle nos presupostos aprobados polo 

Consello Escolar para cada ano escolar. 

  Tódalas aportacións que achega a Consellería e 

outras institucións para esta mellora da biblioteca  

destínase a este fin. 

  E sempre que se propón algunha actividade de 

formación do profesorado en relación coa biblioteca  
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escolar, hai membros do Claustro que solicitan a 

participación nesas actividades. 

  Nos cursos anteriores a este, a biblioteca estivo  

funcionando e atendida, con horario de apertura e d e 

préstamos. Así mesmo contou con presuposto para as 

actualizacións e melloras dos recursos e actividade s 

organizadas pola mesma. 

  De tódolos xeitos a biblioteca escolar debe ter 

unhas funcións básicas que no noso caso están 

pendentes de resolver e tentamos que con este plan de 

mellora se acheguen  ó modelo de biblioteca que 

queremos para o centro. 

  Estas funcións serían:  

� Recopilar a documentación do centro, así 

como os materiais e recursos didácticos, 

independentemente do soporte. 

� Organizar recursos de tal xeito que sexan 

accesibles e se faga posible o seu uso 

mediante un sistema centralizado. 

� Ofrecer información en diferentes soportes 

para satisfacer as necesidades culturais. 

� Acadar o ámbito adecuado no que o alumnado 

adquira as capacidades necesarias para o uso 

das distintas fontes de información e 

ofertar ó profesorado os servizos para a 

consecución dos obxectivos pedagóxicos 

relacionados con este aspecto. 

� Fomentar a lectura. 

� Actuar de enlace con outras fontes e 

servizos externos. 

� Mellorar o acceso e ampliar o espazo adicado 

á biblioteca escolar. 

 

PLANTEXAMENTO. 
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ANÁLISE 
SITUACIÓN 
DE PARTIDA.  
 
 
 

   A biblioteca está situada  no primeiro andar do 
edificio. Antigamente ocupaba un espacio amplo, 
pero debido ás necesidades de aulas no centro, 
dividiuse quedando a metade como aula de idiomas, 
e a outra metade como de biblioteca. Polo tanto, 
o lugar destinado á lectura, traballos 
i nformativos, traballos en equipo,... 
considerámolo pequeno. 
 
    Ten uns 50 m 2  . Ocupados por 24 estanterías, 
cunha media de cinco estantes cada unha que 
gardan uns 8.000 volumes aproximadamente. Este 
mesmo espazo conta cunha mesa do profesorado, un 
orden ador con conexión a internet e mesas longas 
destinadas ó alumndo, que a utilizan  por cursos.  
 
    As estanterías  están ordenadas da maneira 
seguinte: 
   - Para distinguilas puxemos no frente de cada 
unha un número do un ó vintecatro. 
   - As doce primeiras teñen o número de cor azul 
para os libros en castelán e as doce últimas en 
cor amarelo para os libros en galego. 
   Asimesmo nomeámolas non só con número senón 
tamén cun slogan ou frase feita polos nenos e 
nenas nun traballo que leva ron a cabo o día do 
libro. 
   Os libros están agrupados en temas: 
   * Información: Natureza. 
                            Xeografía e Historia.  
                            Relixión. 
                            Manualidades. 
                            Arte. 
                            Idiomas. 
                            Diccionarios. 
   * Lectura e entretemento: 
                            Colección de contos 
infantís. 
                            Colección de contos 
xuvenís. 
                            Colección de cómics. 
                            Contos antigos. 
                            Poesía. 
                            Narrativa. 
                            Novelas. 
* Informatización : Estaba sen informatizar. Pero 
no ano escolar 2007- 2008 inventariouse todo o 
material que está na biblioteca co programa de 
Microsoft Access. Unha vez que algúns mestres 
deste centro pariciparon no curso de Formación 
“Proxecto Meiga: informatización da biblioteca 
escolar”, solicitouse a i nclusión neste programa 
de bibliotecas de Galicia e nestes momentos 
pódese consultar na dirección 
www.opacmeiga.rbgalicia.org. 
* Páxina Web do Centro: A biblioteca escolar ten 
un apartado específico para novas, actividades, 
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ANÁLISE DAS 
NECESIDADES E 
ACTUACIÓNS. 
 
 
 
 
 

 
   Como a biblioteca é moi antiga, posúe 
volumes de varias décadas que están 
desfasados e deteriorados, aínda que algúns 
foron restaurados. 
   Igualmente hai libros actuais que houbo 
que tirar debido a que non tiñan arranxo. 
Por iso é necesario que tódolos anos se 
repoñan libros novos e actuais. 
    - Un problema da biblioteca é a 
iluminación . En días de choiva funciona a 
luz artificial pero non é boa. 
      En días moi soleados debemos baixar as 
persianas porque o sol dalle ós nenos/nenas 
de cheo e acendemos as luces e non se ve 
ben. 
    - Unha necesidade urxente  sería cambiar 
a terceira parte das estanterías xa que coa 
maioría iniciouse a biblioteca. Están moi 
vellas, con estantes rotos e en algunha hai 
puntas en vez de suxeita-estantes. 
   A principio deste curso solicitamos 
estanterías e aínda estamos á espera de que 
nolas envíen. 
 
   A organización do fondo  da biblioteca 
pasa agora por info rmatizar co programa 
MEIGA todo o material que está disperso nas 
bibliotecas de aula e sala do profesorado. 
   O fondo do alumnado está informatizado 
(dende o curso pasado). É unha tarefa 
pendente agora clasificalos por cores de 
idades que podería ser divi dida en tres 
grupos: Primeiros lectores, Lectores en 
marcha e Lectores avanzados. 
Outra tarefa pendente é informatizar todo o 
material disperso, aínda que continúe na 
mesma ubicación: documentos da Aula de 
Música (discos, cd,s., cintas,....), Aulas 
de infa ntil (xogos, puzzles, libros...), 
material didáctico do centro (mapas, ábacos, 
caixas de figuras xeométricas,....). 
   Outro reto é ampliar a biblioteca  
derrubando a parede divisoria co que se 
multiplicaría o espazo dispoñible, e así 
fariamos un sitio máis agradable para a 
lectura e o fomento desta. A idea é facer 
recunchos para distintos usuarios da 
biblioteca con mobiliario diferente e 
adaptado ás distintas idades de usuarios/as.  
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OBXECTIVOS 

 

 

 

 

XERAIS. 

* Contribuir á integración da biblioteca na 

comunidade educativa. 

* Demostrar que a lectura e o seu fomento de 

cara a servir á sociedae hai que asumilos 

dende proxectos educativos. 

* Desenvolver un novo modo de relación entre 

a lectura e a educación que calificamos de 

INTEGRADORA. 

Apoio a alumnado con NEE. 

ESPECÍFICOS PROFESORADO. 

* Cooperación e apoio nas actividades 

programadas. 

* Desenvolver un novo modo de relación entre 

a biblioteca escolar e o profesorado que 

sería INTEGRADOR. 

* Adquisición por parte do profesorado da 

conciencia da bibliotec a escolar como centro 

de recursos documentais do centro educativo. 

 

ESPECÍFICOS DO ALUMNADO. 

* INFORMACIÓN. Buscar e utilizar a 

información necesaria para poder realizar os 

traballos programados. 

* ESTRATEXIAS E PROCEDEMENTO. Aplicar 

estratexias de busca e recopilación de 

información propias da biblioteca escolar. 

* AUTOESTIMA. Adquirir coñecementos da súas 

posibilidades para poder optimizar os logros 

personais. 

* TRABALLO EN EQUIPO. Realizar traballos en 

equipo con actitude colaboradora. 

* TRABALLO PERSOAL. Desenvolver hábitos de 

traballo individual eficaces. 

* COÑECEMENTO. Coñecer os códigos e recursos 

básicos de organización para poder aplicalos 

en diferentes situacións.  
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OBXECTIVOS 

 

 

 

 

OBXECTIVOS A CURTO E MEDIO PRAZO: 

� Elaborar un programa de formación de 

usuarios/usuarias  destinado a aquelas 

persoas da comunidade escolar que o 

demanden, especialmente ó alumnado.  

� Ofrecer ó alumnado novos instrumentos e 

oportunidades para aprender, investigar e 

documentarse. 

� Dar ó profesorado os materiais oportu nos 

para a mellora da súa práctica docente. 

�      Mellorar a xestión  da biblioteca para 

ofrecer novos servizos.  

� Ampliar a difusión e o uso dos recursos  

que están repartidos polo centro.  

� Mellorar as instalacións  actuais.  

� Adaptar a biblioteca ás demandas do 

colectivo ó que está destinado, 

equilibrando os seus fondos  e garantindo a 

dispoñibilide de documentos.  

� Colaborar con outras bibliotecas  escolares 

e coa municipal.  

� Constituir un Equipo de Biblioteca formado 

por profesorado, equipo directivo e 

responsable da biblioteca escolar que se 

encargará das tarefas pedagóxicas da 

biblioteca: seleccionar libros e materiais 

educativos, propor actividades,....  

� Ampliar os recursos materiais e persoais.  
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ORGANIZACIÓN E 
FUNCIONAMENTO 
 
 
 
 
 

 
Preténdese que a biblioteca sexa un lugar de 

traballo, de consulta e de integración  de todo 

o alumnado, independientemente das súas 

características físicas ou capacidades 

intelectuais.  

O acceso á biblioteca durante todo o horario 

escolar independientement e de quen acompañe ó 

alumnado garantirá que o uso e consulta sexa 

colectivo, pero o aproveitamento individual 

será máis enriquecedor toda vez que cada 

alumno/alumna pode acceder ós textos que lle 

interesen. Con esto queremos dicir que os 

traballos que se f agan tanto libremente como 

baixo a tutela do profesorado adaptaraos o 

alumno ós seus intereses e capacidades. O 

importante é o acceso libre á biblioteca e a 

aprendizaxe na consulta e responsabilidade no 

uso deste material.  

Por outra banda, partindo da dif usión de textos 

e na motivación para consulta a través de 

ordenador dos fondos da biblioteca, calquera 

pode ter acceso á información 

independientemente da condición social, ou das 

limitacións do alumnado.  

Tentaremos en todo momento integración, 

difusión e disposición ampla dos recursos que 

proporciona a biblioteca . 

A persoa responsable da biblioteca escolar terá 

as seguintes funcións: 

� Colaborar co Equipo Directivo na 

elaboración do plan de lectura dende a 

análise da situación, as necesidades e as 

intencións do centro. 

� Coordinar as tarefas dun equipo 

interdisciplinar de apoio e colaborar na 

programación das actividades do tempo 

específico adicado á lectura. 
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ORGANIZACIÓN 
E 
FUNCIONAMENTO 
 
 
 
 
 

 
Para esto deberá ter un horario adicado á 

biblioteca non inferior ás cinco sesións lectivas 

semanais, sendo este tempo respectado e 

considerado como de traballo directo co alumnado.  

    Deberase constituir un Equipo de Dinamización 

da Biblioteca , a ser posible formado por 

profesorado dos distintos Ciclos e Etapas do 

Centro e coas funcións seguintes: 

� Colaborar na elaboración do diseño, 

seguimento e avaliación do Plan de Lectura. 

� Colaborar co Equipo Directivo na 

coordinación do proceso anterior. 

� Establecer criterios de tipo pedagóxico na 

selección de materiais, actividades,... que 

teñan que ver coas funcións da biblioteca. 

� Realizar o expurgo. 

� Reunión trimestral da Comisión de Biblioteca 

do Consello Escolar . Formarano un 

representante dos pais/nais, un 

representante do profesorado e o 

representante do Concello. 

     Sería conveniente que no horario da biblioteca 

escolar se destine ó menos unha sesión semanal por 

nivel de E. Primaria e de E. Infantil para o uso da  

mesma, na que se realizarían: 

� Actividades de préstamo.  

� Actividades de animación lectora . 

� De formación de usuarios  e no uso de materiais 

de bibliotecas, para axudarlles a saber 

desenvolverse no manexo das fontes de 

información. 

� Búsqueda  dos recursos que calquera biblioteca 

lles poida aportar. 

� Actividades de mantemento  da biblioteca pa ra 

implicar afectivamente no cuidado dos libros 

ós usuarios. 

Estas actividades levarianse a cabo dentro do 

espazo da biblioteca e estaría dirixido 

conxuntamente entre o profesorado titor e o/a 

responsable da biblioteca escolar. 

      Corresponde ó Equipo D irectivo dirixir o Plan 
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ACTUACIÓNS 
POR 
TRIMESTRES 
(1) 
 
 
 
 

 
 

A)  XESTIÓN TÉCNICA. 
Os libros que estean en mal estado trataremos de 

restauralos e si non se pode darémolos de baixa 

(expurgo). 

 
B)  DINAMIZACIÓN: 
 
• FORMACIÓN DE USUARIOS.  

     Os usuarios da biblioteca identificarán os 

volumes polas etiquetas que figuren neles, e 

deben ser capaces de colocalos e recollelos do 

estante correspondente.  

• EDUCACIÓN DOCUMENTAL. Propoñer ó profesorado 

dos distintos grupos a busca de material na 

internet para completar os traballos dos 

libros de texto. O alumnado visitará os 

documentos existentes na biblioteca 

relacionados coa información atopada na rede.  

• FOMENTO DA LECTURA. Poñer as novidades 

literarias na entrada da biblioteca cada mes. 

Dramatizacións de textos axeitados ó alumnado 

que representará o grupo/grupos de alumnos que 

forman parte da agrupación teatral do centro.  
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ACTUACIÓNS 
POR 
TRIMESTRES 
 
 
(2) 
 
 

 
 

A)  XESTIÓN TÉCNICA. 
Unha vez que a biblioteca estea en orden 

pasaremos ó seu funcionamento normal, que 

consistirá en que cada curso faga uso dela no día 

da semana que lle corresponda da semana, guiados 

polo mestre/a encargado da biblioteca. 

No resto do horario lectiv o pode ser utilizada 

polo profesorado que o considere oportuno para 

actividades co alumnado. 

Faremos un concurso de mascotas por curso. Aquela 

que sexa a mellor irá como logotipo no carnet que 

se fará para cada usuario no que se fará constar 

o nome e apelidos, enderezo e número. 

B)  DINAMIZACIÓN: 
 
• FORMACIÓN DE USUARIOS. Como xa estará 

informatizada, propoñer nas aulas a consulta 

dos textos nos ordenadores, tanto no centro 

coma fóra del, para buscar títulos que se 

atopen na biblioteca escolar que poderán ser 

de utilidade para a elaboración de traballos, 

consultas ou lecturas.  

• EDUCACIÓN DOCUMENTAL. Propoñer desde a 

biblioteca textos para traballar nos distintos 

grupos para celebrar conmemoracións destacadas 

de cada trimestre: día da paz, entroido, ....  

• FOMENTO DA LECTURA. Formar un club de 

lectores/lectoras entregando un carnet a todo 

o alumnado que utilice a biblioteca, 

destacando os que máis libros len cada mes.  
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ACTUACIÓNS 
POR 
TRIMESTRES 
 
 
(3) 
 
 

 
A)  XESTIÓN TÉCNICA. Manter actualizado o 

inventario da biblioteca, engadindo os libros 

que se atopan nas titorías e outros lugares 

(sala de profesorado, equipos de ciclo,...).  

B)  DINAMIZACIÓN: 
 
• FORMACIÓN DE USUARIOS. Acadar o obxectivo do 

principio de curso: facer Usuarios Autónomos.  

EDUCACIÓN DOCUMENTAL.  Como este trimestre 

coincide coa celebración do día do libro e coas 

letras galegas, faremos traballos sobre elas. 

Na semana do día do Libro farase concursos de 

slogans ou frases sobre a pregunta: ¿Que é un 

libro para ti?, os alumnos/alumnas lerán un libro  

proposto polo mestre/mestra encargado da 

biblioteca e debatirán sobre él e coa súa axuda 

os nenos e nenas inventarán contos que logo lerán 

nas clases. 

Na semana das Letras Galegas lerase a biografía 

do autor/a a quen estea adicado ese día para que 

o alumnado coñeza a súa vida, a súa obra... 

O alumnado lerá algo escrito polo homenaxeado e 

farán un mapa de Galicia situando a localidade 

natal do personaxe, concello e provincia. 

E como tódolos anos o día anterior ó 17 de maio 

os alumnos/as do obradoiro de teat ro 

representarán dúas obras para todo o colexio e 

para pais/nais do alumnado. 

* En cursos vindeiros a actividade da biblioteca 

aumentará xa que temos pensado facer: 

-Concurso de marcapáxinas. 

-Encontros con autores. 

-O decálogo do dereito dos nenos e nenas a ler 

contos. 

-Concursos de poemas, redaccións, cómics,... 

Temos pensado levar a caba unha grande exposición 

de libros antigos contantdo coa colaboración de 

profesorado, pais/nais e avós dos nenos. 

 
FOMENTO DA LECTURA. Compleméntase coas anteriores 
actividades.  
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ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
Formación de 

usuarios/as: 

Horario, normas da 

biblioteca, como 

buscar información... 

Primeiro trimestre. Bibliotecario/a e 
titores/as. 

Relación co 

profesorado: reunións 

do equipo de 

biblioteca, 

coordinación para 

elaborar material 

pedagóxico,.. 

Todo o curso. Bibliotecario/a e 
resto de Claustro. 

Entrega de inventario 

de matariais da 

biblioteca escolar ó 

profesorado. 

Primeiro trimestre. Bibliotecario/a. 

Establecer acceso 

informático dende a 

aula ó centro de 

recursos 

bibliotecarios. 

Todo o curso. Bibliotecario/a e 
equipo de 
biblioteca. 

Préstamo. Todo o curso Bibliotecario/a e 
equipo de 
biblioteca. 

Expurgo, 

catalogación, 

selección de compras, 

imposición de 

normas,.... 

Terceiro trimestre. Biblioteca rio/a e 
equipo de 
biblioteca. 
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Estatística. Todo o curso. Bibliotecario/a. 

Mantemento de 

biblioteca. 

Terceiro trimestre Equipo directivo, 
Bibilitecario/a, 
Claustro. 

Difusión. Cada trimestre. Bibliotecario/a e 
membros do Claustro 
que o necesiten. 

Contacontos, teatro, 

certames 

literarios.... 

Todo o curso. Equipo de biblioteca 
e bibliotecario/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A tódolos niveis de E. Primaria reservaráselles unha 

sesión semanal  de biblioteca, na que serán atendidos polo 

profesorado titor respectivo e o/a responsable da 

biblioteca. 

 Todos os niveis disporán dunha hora reservada na 

biblioteca para que o grupo poida acceder a ela  co a súa 

titora/titor ou co especialista que o desexe. 

 No horario de tarde , de 16:00 a 18:00 horas, poderán 

realizarse actividades na biblioteca. Os responsabl es 

destas actividades serán o profesorado do centro qu e teña 

garda de tarde ou o profesorado que se dedica a tal leres de 

teatro. 

 
 

 

HORARIO 
 
 

 
PROPOSTA DE HORARIO PARA ATENCIÓN DIRECTA Ó 
ALUMNADO. (Para préstamo de libros unicamente). 
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TÓDALAS TARDES DO CURSO ESCOLAR ESTÁ ABERTA DE 16:00 A 
18:00 HORAS PARA USO DE USUARIOS E CONSULTAS, ATEND IDA POR 
UN MESTRE OU MESTRA. 
 
 
 
 
 

 
 DÍA 

 
CURSOS-GRUPOS 
 

SESIÓN 

 
LUNS 
 

 
3º A- 3º B- 3º C 
 

 
3ª 
 

 
MARTES 
 

 
5º A- 5º B- 5º C 
 

3ª 

 
MÉRCORES 
 

 
4º A- 4º B- 4º C 
 

3ª 

 
XOVES 
 

 
6º A- 6º B- 6º C 
 

3ª 

VENRES PRIMEIRO CICLO 3ª 
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AVALIACIÓN 

 
 
 
 
 

 
MODELO DE AVALIACIÓN.  
 * A avaliación nos centros escolares está 

delimitada por catro procesos que son: contexto, 

obxectivos, procesos e resultados. 

 
PROCESO AVALIADOR. 
 
Tendo en conta estes catro referentes podemos 

fixar o proceso avaliador pro trimestres con 

datos obxectivos.  

 

* Número de usuarios da biblioteca. 

* Actividades realizadas e a súa aceptación entre 

a comunidade escolar. 

* Libros lidos en préstamo. 

* Adquisición de novos fondos. 

    Isto permite facer unha avaliación continua ó 

longo do curso escolar e ir corrixindo os 

problemas que se detecten, ó mesmo tempo que se 

fará unha avaliación final para arranxar as 

deficiencias coas que nos atopamos e potenciar os 

feitos positivos. 
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1.- INTRODUCCIÓN.  
 

Consideramos este documento como un elemento básico , 
para a organización e funcionamento do Centro, que  afecta 
a toda a comunidade educativa que participa. 
 Pretendemos coa súa elaboración facilitar a 
organización e funcionamento do centro regulamentan do a 
mellor forma de relacionarse toda a comunidade educ ativa e 
proporcionar orden e estabilidade á organización. 
 Partimos das características particulares do noso 
centro, procurando regular da forma máis sinxela e breve a 
estructura organizativa do centro, organización ped agóxica, 
distintos membros da comunidade educativa, servicio s, 
recursos materiais, espazos. Así coma o referido á 
información, convivencia e disciplina. Na súa parte  final 
abordamos o seguimento, modificación, ámbito de cum primento 
e difusión. 
  
2.- DEFINICIÓN DO CENTRO.  
 

Trátase dun centro Público, que consta de dous 
edificios separados entre si por uns 300 metros. De pende da 
Consellería de Educación. 
Os alumnos proceden da Vila na súa meirande parte. Non 
empregan transporte escolar e non hai servizo de co medor. 
Este Centro comprométese a educar ao alumnado nun e xercicio 
responsable da súa liberdade, na crenza de que á ma durez se 
chega dende a propia autonomía, mediante o compromi so e 
esforzo persoal, inmersos nun ambiente de toleranci a, 
solidariedade, igualdade e convivencia social, fome ntando 
actividades de diálogo e respecto. 
O entorno deste centro é maioritariamente castelán falante. 
O centro utiliza o galego en tódolos comunicados e actos 
administrativos, promovendo a súa utilización como medio de 
comunicación habitual, sen descoidar o estudio do c astelán 
como compoñente imprescindible na formación. Adecuá ndose  
aos medios necesarios para a integración dos alumno s/as que 
non sexan galego falantes. 
 A acción educadora non imporá principios dogmático s, 
respectando as crenzas persoais de mestres, alumnad o e 
pais. 
 
 
3.- OBXECTIVOS: DO R.R.I.  
  

Facilitar e mellorar a actividade educativa do cent ro 
nas vertentes pedagóxico-didácticas e de administra ción e 
xestión, tratando de articular e mellorar as relaci óns de 
comunicación entre os distintos membros da comunida de 
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educativa, proporcionando un soporte normativo clar o e 
difundido para así lograr persoas colaborativas e n on só 
cumpridoras de normas, establecendo canles para ani malos á 
participación, así como clarexar responsabilidades,  
dereitos e deberes de toda a comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DO CENTRO.  
 
1.- ÓRGANOS UNIPERSOAIS.  
 
4.1a.- DIRECTOR./A.  
 Será nomeado sempre pola administración educativa e 
elixido polo consello escolar para un mandato de 4 anos. 
pola Comisión de selección da Dirección segundo a o rde do 
12/3/2007 (DOG. 13/3/2007). 
 Entre as súas competencias destacan: 
 - Dirixir e coordinar tódalas actividades do centr o. 
 - Ostentar a representación do centro. 
 - Cumprir e facer cumprir as leis. 
 - Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ó 
centro. 

- Cantas outras competencias lle correspondan e 
atribúan os correspondentes regulamentos orgánicos.  
 

4.1b.- XEFE DE ESTUDOS. 
- Será designado polo director/a de entre os 
profesores do centro e comunicarallo ao consello 
escolar. 

 - Será nomeado/a pola administración. 
 - Cesará cando remate o seu mandato ou cese o 
director. 

- Tamén poderán ser cesados cando incumpra 
gravemente as súas funcións, previo informe 
razoado do director, dando audiencia ao 
interesado e previa comunicación ao consello 
escolar. 

 
4.1c.- SECRETARIO/A. 
  - Será designado polo director/a de entre os 
profesores do centro. 
  - Será nomeado pola administración. 
  - Cesará cando remate o seu mandaato ou cese o 
director. 
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- Tamén poderá ser cesado/a cando incumpra 
gravemente as súas funcións, previa comuncación 
ao consello escolar. 

 
2.- ÓRGANOS COLEXIADOS.  
 
4.2a.- CONSELLO ESCOLAR. 
 - Elección e renovación do Consello Escolar. 
 A elección de representates no Consello Escolar 
seguirá o artigo 48 do Decreto 347/1996 do 17 de ou tubro 
polo que se aproba o Regulamento Orgánico das escol as de 
educación infantil e dos colexios de educación prim aria. 
 - No caso de ausencia de candidatos como 
representantes dos mestres/a, serán elixidos repres entantes 
aqueles mestres que lles toque por rigorosa orde 
alfabética, agás naqueles casos nos que polas causa s que 
fosen, o claustro, por maioría absoluta, decida alt erar esa 
orde. 
 -Composición do consello escolar. 
 A composición do Consello Escolar estará regulada polo 
artigo 37 do R.O. de escolas de E.I. e colexios de E.P. 
 - Réxime de funcionamento do Consello Escolar. 
 A duración das reunións do Consello Escolar serán como 
máximo dunha hora, pasados quince minutos a reunión  
aprazarase a outra sesión, agás nos casos nos que o  mesmo 
Consello escolar, por unanimidade, tome a decisión de 
continuar. 
 O día e a hora das reunións do Consello Escolar se rán 
aquelas que posibiliten a asistencia de tódolos mem bros. O 
horario será decidido por maioría de dous tercios, no 
momento da constitución do Consello Escolar. 
 O lugar das reunións será a sala do profesorado. 
 As reunións do Consello Escolar están reguladas po los 
artigos 50 e 51 do R.O. de E.I. e E.P. 
 - Competencias e tarefas do Consello Escolar. 
 As competencias e tarefas do Consello Escolar esta rán 
reguladas polo artigo 43 do R.O. de E.I. e E.P. 
 No seo do Consello Escolar poderán constituírse 
comisións para asuntos específicos, nas que estarán  
presentes, polo menos, un mestre/a e un pai/nai de alumno. 
 - Comisión de Convivencia do Consello Escolar. 
 A comisión de convivencia terá as seguintes 
competencias: 
 - Resolver e mediar nos conflictos trazados de aco rdo 
coas normas deste regulamento. 
 - Canalizar as iniciativas de tódolos sectores da 
comunidade educativa para mellorar a convivencia o respecto 
mutuo e a tolerancia. 
 - Velar polos dereitos e deberes de tódolos membro s da 
comunidade educativa. 
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 - Elaborar un informe, que formará parte da memori a 
anual final de curso, sobre a convivencia no Centro . 
 - Comunicar as decisións adoptadas na primeira reu nión 
do Consello Escolar que se celebre. 
 
COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  
 A comisión de convivencia estará formada polo 
director/a do centro que preside a comisión, un mes tre/a, 
un pai/nai do Consello Escolar. 
 - Réxime de funicionamento da comisión de conviven cia. 
 A frecuencia de reunións ordinarias será de unha ó  
trimestre, previa a sesión ordinaria do Consello Es colar. 
 Reunirase con carácter extraordinario cando as 
circunstancias o requiran, a petición do director/a , 
Claustro, xunta da A.N.P.A. 
 A duración das reunións será dunha hora como máxim o. 
 A hora de reunión será a de obrigada permanencia d os 
mestres/as no centro. 
 O lugar de reunión será a sala do profesorado ou a ula. 
 A convocatoria de reunións extraordinarias realiza rase 
con 24 horas de antelación. 
 A comisión de convivencia intentará resolve-los 
conflictos optando por solucións educativas, con cr iterios 
de tolerancia, diálogo e respecto. 
 No caso de imposibilidade da comisión para resolve r o 
conflicto, pola súa gravidade ou por falta de acord o entre 
os seus membros, sería o Consello Escolar que resol vería en 
última instancia. 
 
4.2b.- CLAUSTRO DO PROFESORADO. 
 O Claustro estará integrado pola totalidade de 
profesores/as que presten servicios no centro. 
 - Réxime de funcionamento. 
 A frecuencia das reunións estará regulada polo art igo 
52 do R.O. de E.I. e E.P. 
 A duración das reunións do claustro será dunha hor a, 
superada en 15 minutos, a reunión aprazarase para o utra 
sesión, agás nos casos nos que o mesmo claustro por  maioría 
tome a decisión de continuar. 
 A hora de reunión será a de obrigada permanencia d o 
profesorado no centro. 
 O lugar de reunión será a sala do profesorado. 
 A convocatoria farase con 48 horas de antelación c on 
orden do día previo si os acordos esixen levantar a cta. 
 O director/a poderá convocar unha sesión de Claust ro 
sen orden do día previo e no mesmo día da reunión p or 
motivos de información e consulta. 
 A toma de decisións realizarase por consenso, maio ría 
absoluta ou maioría simple. As decisións que se tom en por 
consenso serán vinculantes. 
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 As competencias do claustro veñen recollidas no ar tigo 
47 do R.O. de E.I. e E.P. 
 
 
 
 
 5.- ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA.  
 
5.a.-Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
 A composición e tarefas da comisión de coordinació n 
Pedagóxica están recollidas nos artigos 61 e 62 do R.O. de 
E.I. e E.P. 
 A Comisión de Coordinación Pedagóxica reunirase na  
primeira quincena de setembro e unha vez ó mes. Na primeira 
reunión fixarase o calendario de reunións para todo  o 
curso. 
 As reunións durarán unha hora como máximo na hora de 
obrigada permanencia do profesorado no centro. 
 A propia comisión elaborará a orde do día para a 
seguinte reunión e levantará acta dos acordos tomad os. 
 O lugar de reunión será a sala do profesorado ou a ula. 
  
5.b.-Equipo de Normalización Lingüística. 
 A composición e as competencias están recollidas n os 
artigos 63 e 64 do R.O. de E.I. e E.P. A maiores po derán 
formar parte outros profesores/profesoras interesad os/as, 
sempre que o elevado número non impida a operativid ade de 
dito equipo. 
 Reunirase unha vez ó mes. Na primeira reunión do c urso 
fixarase o calendario de reunións. 
 A reunión terá unha duración máxima dunha hora. 
 O lugar de reunión será a sala do profesorado ou a ula. 
 O coordinador convocará as reunións e 
responsabilizarase das actas de reunións cos acordo s 
tomados así como da redacción da memoria de final d e curso. 
  
5.c.-Equipo de Actividades Extraescolares e 
complementarias. 
 A composición e tarefas deste equipo están regulad as 
no artigo 71 do R.O. de E.I. e E.P. 
 O xefe do equipo convocará aos membros do mesmo e 
levantará acta dos acordos tomados.  
 O equipo de actividades extraescolares e 
complementarias reunirase coa antelación necesaria para a 
planificación e programación concreta de cada activ idade. 
 Unha vez ao trimestre o xefe do equipo convocará a os 
coordinadores de ciclo para avaliar e mellora-lo 
funcionamento das actividades Extraescolares (Bibli oteca, 
Vídeo,....). 
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5.d.-Equipos de Ciclo. 
 A súa composición e tarefas están recollidos nos 
artigos 54 e 55 do R.O. de E.I. e E.P. 
 Cada equipo de ciclo deseñará un programa de acoll ida 
destinado a dar a coñecer ó novo alumnado as 
características do centro, o seu funcionamento así como os 
seus novos compañeiros/as. 
 No caso de non haber novos alumnos informarase sob re 
as novidades do curso, programa que debe ser axeita do a 
idade evolutiva do alumnado. 
 Na primeira reunión do curso, os equipos de ciclo 
fixarán o calendario de reunións para todo o curso,  e o 
lugar onde habitualmente se reunirán. 
 A frecuencia das reunións será mínimo dunha ó mes.  
 A hora de reunión será a de obrigada permanencia d o 
profesorado no centro. 
 O/A coordinador/a convocará ós membros do equipo, 
presidirá e levantará acta dos acordos tomados. 
 As funcións de coordinador/a de ciclo están regula das 
no artigo 56 do R.O. de E.I. e E.P. e no capítulo 6 º da 
orde do 26 de xullo do 97 (DOG. 2/9/97). 
 
5.e.-Equipo Directivo. 
 As competencias e tarefas dos membros do equipo 
directivo veñen reguladas polos artigos 27, 24 e 35  do R.O. 
de E.I. e E.P. 
 O procedemento de substitución temporal dos membro s do 
equipo directivo está recollida nos artigos 26 e 33  do R.O. 
de E.I. e E.P. 
 
  

6. PROFESORADO. 
 
6.a.- Dereitos do profesorado. 

  
 6.b.- Deberes do profesorado. 
Recollidos no Plan de Convivencia deste Centro. 
 
  
 
6.c.- Ausencias e retrasos. 
 As ausencias e retrasos dos mestres/as serán 
comunicadas ó equipo directivo coa maior brevidade e 
antelación posible para que se dispoñan as medidas axeitada 
para realizalas substitucións. 
 No caso de que un profesor/a saiba que vai faltar,  
deixará preparadas as actividades necesarias para q ue a súa 
substitución incida o menos posible na marcha da cl ase. 
 As substitucións que non sexan cubertas pola 
Delegación realizaranse tendo en conta os seguintes  
criterios: 
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 - En Educación Infantil: será o/a profesor/a de ap io 
quen se ocupe da substitución. No caso de que sexan  varias 
as ausencias a cubrir, a dirección adoptará as medi das que 
estime oportunas. 
 - En Educación Primaria: O criterio será: O 
profesorado de garda. O profesorado con menor númer o de 
horas lectivas , procurando na medida do posible a non 
existencia de desigualdades entre os profesores/as para o 
que se levará un estadillo onde se reflictan as aus encias e 
as substitucións. 
 Procurarase que o director/a e os membros do equip o 
directivo non realicen substitucións se hai posibil idade de 
que as realice outra persoa. 
 
   
7.-ENTRADAS RECREOS E SAÍDAS.   
 
 Á entrada tódolos alumnos/as acudirán a súa titorí a. 
 As vixilancias de recreo realizaranse de xeito que  
estean  controlados os espacios de espallamento do 
alumnado. 
  Cando as inclemencias do tempo non permitan saír ós 
espacios abertos, todo o profesorado procurará cont rolar os 
alumnos nas aulas ou espacios dispoñibles. 
 Para realizar actividades nas aulas ou dependencia s do 
centro, os alumnos/as contarán coa supervisión dun 
profesor/a. 
 Os mestres/as comprobarán que, ao rematar as clase s 
non queden alumnos/as rezagados. 
 
7.a.-Control de asistencia. 
 Na primeira hora de clase, os profesores de E.F. e  
música recollerán ós alumnos na súa titoría. 
 O profesorado, en cada sesión, será responsable de  
cubrir o parte de faltas no que se reflectirán, tan to as 
ausencias como os retrasos. 
 
7.b.-Reunión de diferente carácter. 
 As reunións de tipo sindical ou comercial 
desenvolveranse fora do horario de atención os alum nos, 
destinándose un espazo especificamente para elo, se mpre que 
non alteren a programación e terán carácter volunta rio. 
 
7.c.-Outras responsabilidades. 
 A principio de cada curso, o Claustro poderá elixi r a 
diversos mestres/as reponsables de áreas como Medio s 
audiovisuais, Equipo de reprografía, centro de recu rsos do 
Colexio,......Dinamizacións  de forma voluntaria e 
facilitando a súa continuidade no caso de que tanto  o 
claustro como o interesado manifeste o seu acordo. 
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7.d.-Área de relixión e áreas alternativas. 
  A mestra/o mestre encargado de impartir a área de  
relixión deberá coñece-lo Proxecto Educativo e os p roxectos 
Curriculares e exerce-la súa tarefa neste marco. 
 A organización da atención ós alumnos que non opte n 
pola área de relixión, sexa cultura relixiosa ou ou tras 
ensinanzas de actividades complementarias correspón delle ó 
director/a e esta regulada nos artigos 3-1 e 3-2 da  orde de 
4 de outubro de 1.995 e polos artigos 4-1, 4-2 e 4- 3 da 
resolución de 25 de setembro de 1.996. 
 
7.e.-Acción titorial. 
 A acción titorial forma parte da función docente, e 
cada grupo de alumnos terá un mestre titor, sendo a  súa 
función principal a mediación, e sendo funcións com partidas 
a acollida, a orientación a formación e a instrucci ón, esta 
acción titorial está regulada polo Decreto 374/96 d o 17 de 
outubro R.O. das escolas de E.I. e E.P:, nos artigo s 80 e 
81. 
 Ao comezo de cada curso escolar, na Programación A nual 
do Centro fixarase unha hora semanal para a informa ción ós 
pais/nais sobre o proceso educativo da súa filla/o.  
 Tamén é posible convocar ós pais de maneira indivi dual 
ou colectiva para informar sobre as incidencias no 
desenvolvemento da acción educativa. 
 As devanditas reunións celebraranse na aula de cad a 
titor no horario fixado na programación anual do ce ntro. 
 Cada titor, na primeira quincena de  curso, 
desenvolverá cos seus alumnos o programa de acollid a do 
ciclo. 
  
7.f.-Adscrición. 
 O criterio será en primeiro lugar por especialidad es, 
e despois por antigüidade no centro. 
 Respectarase o dereito de cada grupo de alumnos a 
mante-lo mesmo titor/a durante todo o ciclo, incluí ndo, 
evidentemente, o 2º ciclo de Educación Infantil. 
  
 No caso de ter oportunidade de seguir con eses alu mnos 
a outro ciclo procurarase que o devandito profesor cambie 
de grupo de alumnos no seguinte ciclo. 
 Sempre que sexa posible procurarase que os 
especilistas en Educación Física, Inglés, Audición e 
Linguaxe, e N.E.E. queden libres de titorías. 
 Dado que esto é unha recomendación e non é norma e n 
caso de ter que variar por algún motivo esta forma de 
adscrición terá que ser xustificada polo equipo dir ectivo 
ou no seu caso a administración. 
  
7.g.-Tabaco e bebidas. 
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 Está totalemente prohibido fumar en Centros Docent es e 
formativos, independientemente da idade do alumnado  e do 
tipo de ensinanza seguido. Artigo 7 apartdado 9 da lei 
28/2005 de 26 de decembro de medidas sanitarias fro nte ao 
tabaquismo (BOE. Nº 309 do 27/12/2005). 
 No recinto escolar está prohibido o consumo de beb idas 
alcohólicas. 
 
 
 
 
 
 
 8.- ALUMNADO.  
  
8.a.-Dereitos e deberes. 
  
8.b.-Deberes. 
  
Recollidos no Plan de Convivencia deste Centro. 
 
 
 
 
  
8.c.-Agrupamento. 
 
 Procurarase agrupar ós alumnos respectando as rati os 
que marca a LOXSE (LOE). 
 O desdobramento realizarase seguindo unha orde 
alfabética agás cando razóns pedagóxicas indiquen o  
contrario. 
 Os/As repetidores/as repartiranse equitativamente 
entre os distintos grupos do curso correspondente a gás 
razóns pedagóxicas que indiquen o contrario. 
 Se un alumno/a se incorporase ó centro a mediados dun 
curso integrarase no grupo que lle corresponda por orde 
alfabética  permanecendo no mesmo grupo durante o c iclo 
agás razóns pedagóxicas que indiquen o contrario ou  que 
supoña un desequilibrio moi grande entre os grupos.  
 
 8.d.-Organización nas aulas. 
 Nas aulas organizaranse sistemas de reparto de 
responsabilidades nas que participarán tódolos alum nos/as. 
 A principios de cada curso elixiranse delegados do  
terceiro ciclo de primaria. 
 
8.e.-Imprevistos. 
 En caso de accidente dun alumno/a, porase de inmed iato 
en coñecemento da familia. No suposto de que un fam iliar 
non puidera facerse cargo do alumno/a accidentado o u 



PROXECTO EDUCATIVO – 2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  213   

indisposto ou a urxencia o requirira, acompañará o alumno 
accidentado, preferentemente a unha institución san itaria 
da Seguridade Social, o seu titor ou outro mestre/a  do 
centro, provisto se procede da fotocopia da tarxeta  de 
beneficiario da Seguridade Social. 
 O Centro farase cargo dos gastos ocasionados, non asumidos 
pola Seguridade Social ou a familia do enfermo ou 
accidentado. 
Ningún alumno/a poderá saír do recinto escolar dura nte as 
horas lectivas sen a expresa autorización da direcc ión do 
centro e coa previa autorización por escrito dos pa is. Se o 
alumno/a estivera no Centro deberá vir un responsab le 
adulto a buscalo. 
Os alumnos/as serán preservados de calquera informa ción, 
venta, sorteo e doazón procedentes de persoas ou en tidades 
privadas alleas ó centro. 
 
9.- PAIS/NAIS TITORES LEGAIS DO ALUMNADO.  
 
9.a.-Dereitos dos pais-nais: 
  
 
9.b.-Deberes dos pais: 
  
 Recollidos no Plan de Convivencia deste Centro. 
 
 
9.c.-Colaboración. 
 As familias permanecerán en contacto constante co 
Centro para unificar criterios e actitudes. 
 Os pais/nais poderán colaborar nas actividades 
escolares estando o Centro aberto a tódalas propost as e 
suxestións que xurdan particular ou colectivamente.  
  
9.d.-Utilización do Centro. 
 O Centro dispón dun local asignado para o uso da 
A.N.P.A.  

O Centro facilitará a posibilidade de que pais e na is 
se reúnan en espacios e horarios que non interrompa n as 
actividades lectivas. 
  
9.e.-Lugares de espera. 
 En Educación Infantil, os pais/nais esperarán ós s eus 
fillos nos Soportais. 
 No colexio de Primaria, esperarán no patio ou nos 
patios cubertos. 
 Os pais/nais non entrarán nas dependencias do Cent ro 
para esperar nin acompañar os seus fillos ás aulas agás por 
razóns de forza maior. 
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 Os pais/nais procurarán entrevistarse cos titores ou 
mestres dos seus fillos na hora destinada a tal efe cto para 
non entorpece-lo desenvolvemento da xornada escolar . 
 
9.f.-Inscrición e matriculación. 
 Os períodos de inscrición e matriculación veñen 
fixados na lexislación vixente. 
  
 
 10.- PERSOAL NON DOCENTE.  
 
10.a.-Funcións dos conserxes do Centro. 
 Os conserxes estarán a disposicón do equipo direct ivo 
para realizar, dentro das súas competencias, as fun ción que 
se lles asignen. 
 Os conserxes estarán nos seus lugares habituais e no 
caso de terse que ausentar para realiza-la súa func ión 
deberán comunicalo para estar localizables. 
 Se tiveran que ausentarse do centro deberán comuni calo 
con adianto suficiente ó equipo directivo. 
 No caso de considerar conveniente para o funcionam ento 
do Centro que os conserxes realicen algunha activid ade e 
que non entre claremente no ámbito das súas compete ncias 
será estudiada polo Consello Escolar e comunicada 
oficialmente ó interesado para que este decida. 
  
Funcións. 
 - Abrir e pecha-las instalacións do Centro. 
 - Face-los traballos de reprografía que se lle 
encomenden. 
 - Revisalas instalacións e avisar das anomalías qu e 
detecten. 
 - Coida-lo aspecto dos patios exteriores e interio res. 
 - Baleira-las papeleiras. 
 - Regar e poda-las plantas. 
 - Face-lo servicio de correos. 
 - Recoller-los partes de faltas. 
 Conservar no seu poder tódalas chaves dos distinto s 
edificios.  
 Vixianza durante as horas de clase dos corredores,  
aseos e patios notificando ao Director do Centro ca lquera 
anomalía. 
 Recepción de visitas de pais ou outro persoal que 
acuda ao Centro durante o horario escolar. 
 Velar porque non existan elementos estraños nos pa tios 
que poidan causar lesións aos membros da comunidade  
escolar. 
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11.- ACTIVIDADE COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.  
  
11.a.-Actividades complementarias. 
 Son aquelas actividades didácticas que se realizan  cos 
alumnos en horario lectivo e que formando parte da 
programación, teñen carácter diferenciado polo mome nto, 
espacio ou recursos que utilizan. Son as visitas, t raballos 
de campo, conmemoracións,... 
 Tódalas actividades complementarias que se program en 
deben ser aprobadas polo Consello Escolar. 
 As actividades complementarias que se desenvolvan no 
centro teñen carácter obrigatorio para todo o alumn ado. 
 Se estas actividades supoñen desprazamento ou cust e 
económico terán carácter voluntario, necesitando da  
autorización expresa do pai/nai para a participació n. 
 O alumnado que non participe voluntariamente nesta s 
actividades poderán asistir ó Centro e serán atendi dos no 
mesmo se a actividade non ocupa todo o horario esco lar da 
xornada, caso de que a actividade dure todo o horar io 
escolar non asistirán o Centro por non haber quen s e faga 
cargo deles/as. 
 O profesor/a que participe nunha actividade fóra d o 
Centro deixará o traballo organizado para a súa 
substitución. 
 Non se seleccionará ó alumnado para participar nes tas 
actividades con criterios que supoñan discriminació n por 
razón económica, relixiosas ou outras de índole soc ial,.... 
 
 
11.b.-Actividades extraescolares. 
 Actividades extraescolares organizadas polo Claust ro 
son aquelas que organizadas polo Centro e figurando  na 
Programación Xeral Anual se realizan fóra do horari o 
lectivo. 
 - Toda actividade extraescolar deberá ser aprobada  
polo Consello Escolar. 
 - A participación nas actividades extraescolares é  
voluntaria. 
 - A participación nas actividades extraescolares 
deberá contar coa autorización expresa do pai/nai. 
 No caso de xornada única, independientemente da 
participación ou non do profesorado na organización  e 
desenvolvemento das actividades extraescolares, gar antirase 
a presencia polas tardes de profesorado que ostenta rá a 
representación oficial do centro, o funcionamento d a 
biblioteca e o seguimento do axuste do desenvolveme nto  das 
actividades extraescolares ó plan incluído no Proxe cto 
Pedagóxico Didáctio. 
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 Neste último suposto será o Claustro de Profesores  o 
encargado de determinar as medidas a adoptar por pa rte do 
profesorado. 
 Actividades extraescolares organizadas pola A.N.P. A. 
 Estas actividades terán carácter voluntario e pode rán 
participar tódolos alumnos independientemente da sú a 
pertenza ou non a dita asociación. 
 Estas actividades terán que ser aprobadas polo 
Consello Escolar do Centro. 
 O Claustro desvincularase da responsabilidade 
ocasionada por estas actividades en instalacións, 
materiais, etc. Podendo chegado o caso de sospeita de 
neglixencia, esixir a reparación do dano material c ausado, 
ou se é o caso axuda para pagar os gastos que unha 
actividade xere. 
 A responsabilidade nestas actividades correrá a ca rgo 
dos pais.  
 Os lugares para a súa celebración terán que ser 
autorizados polo equipo directivo. 
 O Centro terá que ter unha programación de cada un ha 
destas actividades así como das normas xerais e esp ecíficas 
de cada actividade, horario, días, número de alumno s, prezo 
por alumno e demais cousas (información) que consid ere 
oportuno demandar. 
 
12.- SERVICIOS ESCOLARES.  
  
12.a.-Departamento de orientación. 
 Un dos supostos da LOXE é que as administracións 
educativas garantirán a orientación académica, peda góxica e 
profesional dos alumnos. 
 A orientación concíbese dende dúas perspectivas: 
 - Por unha banda, a realización por profesionais d a 
atención individualizada, (e non exluinte) dos prob lemas de 
aprendizaxe e, pola outra a consideración da activi dade 
orientadora coma un ámbito máis da actuación da fun ción 
docente. 
 O Decreto 120/1998 da lugar a creación dos 
departementos de orientación na comunidade Galega, 
definidos como os que ha de constituir dentro de ca da 
centro o garante de que a orientación forma parte e sencial 
da actividade educativa e de que se establece unha vía de 
asesoramento permanente ó profesorado e ás familias . 
 O devandito decreto establece no seu artigo 4º que n 
forma parte do departamento de orientación e no Art igo 6º 
as competencias dos devanditos departamentos.  
 A orden do 24 de xullo de 1998 establece no artigo  10 
as funcións dos departamentos de orientación nos C. E.I.P. e 
no artigo 11 establece as funcións da Xefatura do 
departamento. 
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 A orientación forma parte da educación, e un derei to 
do alumnado, e forma parte da actividade docente, l evándose 
a cabo a través dunha complexa organización da que forman 
parte os mestres, os titores de cada grupo e do 
Departamento de Orientación. 
 
 Un resumo das principais funcións do orientador 
serían: 
 -Identificar recursos existentes no sector. 
 -Coñecemento do Centro educativo e asesoramento o 
equipo docente para elaboración de P.C.C. e do P.E. C. 
 -Colaboración co profesorado, e con especialistas en 
apoio para que realicen con maior eficacia a progra mación 
educativa e funcións de titoría, orientación ó alum nado, 
información ás familias e apoios reforzo psicopedag óxico. 
 -Avaliación psicopedagóxica dos alumnos cos que ha i 
que tomar medidas educativas extraordinarias. 
 -Deseño e desenrolo de programas específicos de 
orientación académica e profesional. 
 -Fomento da colaboración entre as familias dos alu mnos 
e o centro educativo. 
 O departamento de orientación contará cun despacho . 
que estará situado no edificio de dirección e secre taría. 
 Os servicios de este departamento serán demandados  
polos titores mestres, equipos didácticos, equipo d irectivo 
e pais dos alumnos/as. 
 No caso de ser necesario un estudio psicopedagóxic o 
dun alumno ou dun grupo terán que contar coa autori zación 
dos titores legais dos alumnos, e dos titores de di to 
grupo. 
 En tódolos casos o departamento solo asesorará, nu nca 
decidirá. 
 
13.-RECURSOS MATERIAIS, ECONÓMICOS, INSTALACIÓNS E 
FUNCIONAIS.  
 
13.a.-Recursos materiais. 
 Todo o material que posúa o Centro será de uso 
colectivo. 
 O material será utilizado baixo a vixilancia dun 
mestre. 
 A principio de cada curso cada mestre/a entregará ó 
equipo directivo, xunto coa programación anual, unh a 
relación de material a adquirir por orde de priorid ade que 
será necesario para desenvolver esa programación. 
 Os equipos de ciclo e o claustro tamén poderán fac er 
relación de material necesario de uso común. 
 Ao longo do curso tamén se poderá adquirir materia l en 
función dos imprevistos que xurdan. 
 Este material será adquirido ó suministrador que 
mellor relación calidade-prezo oferte. 
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 Cada mestre/a realizará ó final de cada curso un 
inventario do material que haxa na súa aula que ser virá de 
base para a adquisición de novo material. 
 O equipo directivo fará un inventario do material de 
uso común ó finalizar cada curso. 
 Calquera material mercado polo colexio deberá esta r 
rexistrado no libro que a tal fin existirá na secre taría do 
centro. 
 O material de papelería de uso común será gardado no 
almacén ou lugar que se determine. 
 Extremarase o coidado no uso do material colectivo  do 
Centro co fin de que o deterioro sexa o estrictamen te 
necesario. 
 Cando se colla algún material de papelería do alma cén 
anotarase na folla de control a cantidade que leva e nome 
do destinatario. 
 Cando se colla algún material audiovisual o mestre  ou 
o conserxe encargaranse de devolvelo o mesmo lugar onde 
estaba. 
 O emprego do material reprográfico estará a cargo dun 
mestre/a encargado ou conserxe que anotará nunha fo lla de 
control o número de copias feitas e o nome da perso a, curso 
ou ciclo o que van destinadas. 
 
13.b.-Instalacións. 
 Dadas as características dos patios, a súa 
distribución, escaleiras distintas alturas..... 
desfavorables para a seguridade dos alumnos/as proc urarase 
evitar situacións de risco. 
 O Consello Escolar elevará ó Concello e á Delegaci ón 
Provincial aquelas peticións de mellora das instala cións e 
da seguridade das mesmas que se consideren necesari as. 
 Existirá un plan de evacuación de emerxencia que s e 
porá en práctica cada ano para proba-la súa eficaci a. 
 Intentarase que os distintos edificios e patios se  
manteñan no mellor estado posible. 
 Tomaranse as medidas oportunas para ir facendo da 
escola un lugar agradable favorecendo a decoración 
interior, o axardinamento exterior,.... 
 Durante o tempo de lecer tódolos alumnos sairán ó 
patio, agás en circunstancias excepcionais que valo rará 
cada titor/a. 
 En caso de circunstancias meteorolóxicas desfavora bles 
o equipo directivo poderá decidir non realiza-lo re creo no 
patio. 
 Calquera profesor do centro pode empregar calquera  
dependencia do mesmo sen incidir na marcha das acti vidades 
lectivas xa programadas. 
 Para uso de aulas especiais como salón de actos, 
laboratorio, biblioteca, ximnasio,...establecerase unha 
planificación ó comezo do curso. 
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 Cando un mestre utilice algunha destas instalación s 
será responsable de deixalas no mesmo estado no que  as 
atopou. 
 A biblioteca do centro poderase usar en horario 
lectivo polos titores e os seus alumnos respectando  o 
horario establecido a principio de curso. 
 Na xornada única a biblioteca permanecerá aberta p olas 
tardes como especifica a lei. 
 Organizarase un sistema de préstamos ós alumnos po r 
parte do equipo de actividades complementarias cunh as 
normas que coñecerán tódolos alumnos/as do Centro. 
 Para o uso do ximnasio ou pavillón os alumno/as 
deberán empregar calzado deportivo e cambiarse de c alzado ó 
entrar nestas dependencias. 
 Para o uso doutras dependencias elaboraranse norma s 
que coñecerán as persoas que as vaian a empregar. 
 Facilitarase a utilización racional pola comunidad e 
das instalacións do Centro, recolleranse na Program ación 
Xeral Anual as condicións e as posibles taxas con q ue se 
grave a utilización destas instalacións. 
  
13.c.-Recursos económicos. 
 A xestión económica do Centro será transparente e a 
disposición permanente dos membros da comunidade ed ucativa. 
 Tódalas cuestións relacionadas coa xestión económi ca 
do centro serán coñecidas e consultadas polo Claust ro e 
polo Consello Escolar. 
 Tódolos ingresos que reciba o Centro atoparanse nu nha 
única conta corrente. 
 O presuposto de orzamentos e gastos terá como 
característica a coherencia cos proxectos educativo  e 
curricular así coma coa programación anual do Centr o e o 
realismo, axeitado á realidade do Centro. 
 Os profesores/as que realicen saídas do Centro cos  
alumnos/as de un día ou máis terán as dietas pagada s cunha 
achega fixada polo Consello Escolar no presuposto. 
 Calquera funcionario do Centro que viaxe por razón s 
que impliquen unha mellora para o centro terán dere ito, se 
utilizan o seu propio vehículo de desprazamento, a cobrar 
dietas por kilometraxe que establecerá o Consello E scolar. 
 
 
13.d.-Recursos funcionais. 
 A distribución das aulas realizarase cada curso 
escolar tendo en conta estes criterios: 
 1.- Número de alumnos. 
 2.- A distribución en diferentes plantas terá en c onta 
a idade dos alumnos/as. 
 3.- Intentarase non separar cursos do mesmo nivel en 
direfentes plantas. 
 4.- Continuidade no ciclo. 
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 A programación, execución e avaliación das activid ades 
académicas de cada ciclo axustarase ás directrices fixadas 
no Proxecto Educativo e no Proxecto Curricular. 
 O comezo de cada curso cada mestre/a entregará á 
Xefatura de estudios unha copia da programación anu al que 
vai desenvolver, así como relación de material que necesita 
para o desenvolvemento de dito programa. 
 Con carácter xeral o centro evitará que os alumnos  se 
vexan obrigados a realizar traballos suplementarios  fora da 
xornada escolar (Orde do 22 de xullo de 1997). 
 En casos excepcionais, e con carácter transitorio,  o 
profesorado poderalles propoñer a realización de 
actividades incluídas no currículo do ciclo a aquel es 
alumnos do segundo e terceiro ciclo de educación  p rimaria 
que, por ausencia prolongada ou outras razóns, non poidan 
segui-lo ritmo normal de traballo dos alumnos da sú a clase. 
 Os traballos que se lles propoñan a estes alumnos 
dirixiranse ao mellor aproveitamento educativo do t empo 
libre e ao desenvolvemento da súa creatividade e 
sociabilidade. Serán acordes coas características 
específicas de cada alumno e respectarán, en todo c aso, as 
súas necesidades lúdicas, de convivencia familiar e  de 
descanso. 
 Ocasionalmente poderáselles encargar os alumnos a 
realización de actividades tales como: 
 - Lectura e comentario de libros axeitados á idade  do 
alumno. 
 - Busca e recollida de datos ou materiais para a 
realización de traballos na aula. 
 - Lectura de noticias de prensa e audicións de 
programas de radio ou televisión. 
 - Preparación de traballos para o xornal escolar. 
 - Audicións musicais. 
 - Realización de traballos de plástica. 
 En ningún caso se lles propoñerán traballos 
extraescolares ós alumnos de educación infantil e d o 
primeiro ciclo de primaria. 
 A selección dos libros de texto realizarase cos 
seguintes criterios: 
  1.- Coherentes cos Proxectos Curriculares. 
  2.- Tódolos mestres/as participarán na súa 
selección. 
  3.- Procurarase que haxa relación entre os libros  
de texto dos diferentes ciclos. 
 Na primeira quincena de xuño exporanse as listas d os 
libros de texto e material didáctico impreso que se  
empregarán no curso seguinte facendo constar título  e 
editorial. 
 Os libros de texto terán unha vixencia mínima de c atro 
anos. 



PROXECTO EDUCATIVO – 2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  221   

 No suposto de que un libro determinado non respond a na 
práctica ó que del se esperaba artellarase un mecan ismo que 
posibilite o cambio do libro aínda que non se esgot asen os 
prazos previstos. Esta norma terá sempre carácter 
excepcional e os argumentos expostos serán de peso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- PLAN DE SEGURIDADE E EVACUACIÓN.  
 
 
1º O TIMBRE SONARÁ DE MANEIRA INTERMITENTE. 
 
2º Ó OILO O ALUMNADO POÑERASE EN FILA PARA SAIR SEN  
RECOLLER NADA. 
 
3º Ó MESMO TEMPO O MESTRE/A CERRARÁ AS VENTÁS E LOGO DE 
COMPROBAR QUE NON LLE FALTA NINGÚN ALUMNO/A SAIRÁ Ó 
PASILLO. 
PARA EVACUAR DUNHA MANEIRA RÁPIDA PERO SEN CORRER, PARA QUE 
NON CAIA NINGÚN RAPAZ, CANDO SAIAN TODOS DA CLASE, PECHAR A 
PORTA SE FAI FUME IRÁN AGACHADOS. 
 
4º A ORDE DE SAIDA POLA PORTA Ó EXTERIOR SERÁ SEMPR E A DE 
MAIOR PROXIMIDADE Á MESMA POLO QUE POLA DE ATRÁS (OESTE) 
SAIRÁ PRIMEIRO, 5º C, LOGO 5º B, E O CURSO QUE ESTÉ EN 
MÚSICA. 
 
DO PISO SUPERIOR PRIMEIRO SAIRÁN OS DE 5º A, AL E PT. 
O ALUMNADO DE 6º A, B E C E O ALUMNADO QUE ESTÉ EN INGLÉS 
E/OU AULA PLÁSTICA....... 
 
OS ALUMNOS DE 4º FARÁN UNHA FILA POLA ESQUERDA DO P ASILLO E 
BAIXANDO DE FRENTE POLA ESQUERDA DA ESCALEIRA SENDO A ORDE 
4º C, 4º A E 4º B. 
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OS ALUMNOS DE 3º FARÁN UNHA FILA POLO LADO DEREITO DO 
PASILLO E DAS ESCALEIRAS BAIXANDO DE FRENTE COA SEG UINTE 
ORDE 3º A, 3º C E 3º B. 
 
POLA PORTA PRINCIPAL SAIRÁ PRIMEIRO OS DE INGLÉS, OS DE 1º 
A, 1º B E 1º C, POLO LADO DEREITO; POLO LADO ESQUER DO PT E 
LOGO PRIMEIRO 2º A, 2º B E 2º C.  
 
O ALUMNADO DE E. INFANTIL SAIRÁN A DIANTE DA CASA D O 
CONSERXE. 
5º COLOCARANSE CADA CURSO PRÓXIMO Á CASA DO CONSERXE OS DA 
PORTA PRINCIPAL. 
 
PUNTO DE REUNIÓN. 
NO PATIO DE DEPORTES OS DA PORTA TRASEIRA. PROCURANDO QUE 
NINGÚN SAIA DO SEU GRUPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.- INFORMACIÓN.  
 
15.a.-Documentación. 
 Os alumnos serán inscritos no libro de matrícula e  no 
apartado correspondente do programa XADE. da Consel lería de 
Educación. 
 
 Cada alumno contará cun expediente persoal no que 
constará: 
 * Educación Infantil: 
 Entrevista inicial modelo do centro. 
 Ficha de matriculación coas fotografías, fotocopia  do 
libro de familia, fotocopia (da tarxeta sanitaria) cartilla 
do SERGAS e D.N.I. 
 Informe de seguimento de cada curso escolar (model o do 
centro). 
 Outros informes doutros organismos ou centros que o 
alumnado posúa. 
 * Educación Primaria: 
 - Informe Avaliación final de etapa. 
 - Informe Avaliación final de ciclo. 
 - Actas de Avaliación. 
 - Expediente Académico. 
 - Historial Académico. 
 - Informe por traslado. 
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15.b.-Información ás familias. 
 A información trimestral ós pais dos alumnos en Ed . 
Infantil e Ed. Primaria realizarase mediante o bole tín de 
información deseñado a tal efecto. 
 O Centro poderá elaborar outros documentos de 
información que complementen aos anteriores. 
 Comunicarase á familia a ausencia sospeitosa e non  
xustificada do alumnado. 
 Informarase ós pais do comportamento inadecuado do  
alumnado. 
 O seguimento da asistencia dos alumnos/as realizar ase 
nas plantiñas de asistencia que serán cubertas nas clases 
na primeira sesión da mañá, onde tamén se rexistrar án os 
retrasos considerándose así despois de 10 minutos d e tocar 
o timbre, serán arquivadas no libro de asistencia q ue a tal 
efecto existe na secretaría. 

Tamén se cubrirá un parte de asistencia semanal que  

irá asinado e trasladado a cada profesor especialis ta. 

 Poderase pedir xustificación documental ós 

pais/nais/titores/as cando as faltas de asistencia sexan 

continuadas. 

 A correspondencia do centro rexistrarase no libro de 
entradas e saídas. 
 O libro de inventario recollerá a relación de mate rial 
inventariable do centro. Tamén haberá un inventario  de 
libros da biblioteca. 
 O centro disporá de varios taboleiros  de cortiza ben 
visibles onde deixará comunicados e información par a o 
coñecemento dos mestres, pais e alumnos. 
 
 
16.- CONVIVENCIA E DISCIPLINA.  
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1.- TÍTULO: PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 
PRESENTACIÓN. 
 

DATOS XERAIS DO CENTRO : 

 

        Tipo de centro................ Público 

        Denominación oficial.......CEIP. Pérez Viondi.   

        Código do centro.............. 36002347 

        Provincia............................. Pontevedra 

        Enderezo........................... rúa Pérez Viondi- A Estrada. 

        Código Postal................... 36680 

        Teléfono e fax................ 986570054 

        Dirección de correo electrónico...ceip.perez.viondi@edu.xunta.es  
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O CEIP “PÉREZ VIONDI”, situado no nº 46 da rúa Pérez Viondi de A Estrada, conta con 18 unidades de ensino primario e 9 unidades de 

Infantil, e cun cadro de persoal de 42 profesores (máis unha profesora de relixión compartida co CEIP Villar Paramá para E.Infantil e dous 

cursos do 1º Ciclo de E. de Primaria e con    512 alumnos/as . 

 

Tódalas actuacións estarán encamiñadas a que o alumnado adquira os coñecementos, hábitos e destrezas fixadas nos currículos dos diferentes 

ciclos, dentro dun clima de respecto e tolerancia. 

Celebrando as reunións preceptivas dos diferentes órganos colexiados, ampliadas con cantas de carácter extraordinario fose preciso. 

 

Canalizando a información oficial que corresponda. 

 

Promovendo a realización das actividades complementarias.  

 

Xestionando a celebración de cursiños de actualización no Centro sempre que se produza a oportuna demanda. 

 

Atendendo as xestións, en orde á consecución da meirande eficacia na actuación profesional. 

 

Fomentando a participación e colaboración dos pais/nais no proceso de formación do alumnado integrando o seu importante papel na 

educación dos fillos mediante: 

f) Accións titoriais. 

g) Informacións trimestrais. 
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h) Reunións informativas. 

i) Conferencias. 

j) Participación nos órganos de xestión. 

 

Canalizando as propostas que directamente ou por medio da A.N.P.A puideran enriquece-lo proceso educativo. 

Dentro deste contexto, fomentarase o emprego da lingua galega de xeito sistemático nos documentos, comunicados e actividades. 

 
HORARIOS. 
 
HORARIO XERAL (CURSO 2008/2009). 
               
                                                E.PRIMARIA 
 
PRIMEIRA SESIÓN  DE 09:15 H. ÁS 10:10 H.     INFANTIL (edificio José Antonio). 

MERENDA DE 11:05 A 11:25 RECREO DE 13:05 A 13:30 HORAS. 
SEGUNDA SESIÓN DE 10:10 H. ÁS 11:05 H.      EDIFICIO PÉREZ VIONDI. (INFANTIL 3 ANOS GRUPO 
C – 5 ANOS GRUPO C) 
 
TERCEIRA SESIÓN DE 11:05 H. ÁS 12:00 H.      Axustarase para non coincidir co tempo de lecer da 
Educación Primaria 
 
RECREO DE 12:00  a  12:25 H. 
 
CUARTA SESIÓN DE 12:25 H. ÁS 13:20 H. 
 
QUINTA  SESIÓN DE 13:20 H. ÁS 14:15 H. 
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XUSTIFICACIÓN. 
 
LEXISLACIÓN (DECRETO 85/2007, do 12 de abril  (DOG.  Do 8 de maio). 
Na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, recóllese entre os principios e fins do sistema educativo español, a educación para a 
prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica, así como a non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
No Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar, no seu artigo 7º determínase a 
Organización e funcionamento do Observatorio da Convivencia Escolar nos centros educativos.  
Seguindo estas instrucións no seo do Consello Escolar deste Centro está constituído o Observatorio da Convivencia Escolar. Este Observatorio 
matén tres reunións durante o curso escolar, reunións ordinarias.  
Entre as súas funcións están:  

a) Dinamización do plan de convivencia. 
b) Elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia no centro. 
c) Coordinación de actuacións conxuntas para mellorar a convivencia. 
d) Propoñer a Administración educativa as medidas que se consideren oportunas para a mellora da convivencia. 
e) Outras encomendadas pola Administración educativa. 

 
Está composto por: 

� O director/directora, como presidente. 
� O xefe/xefa de estudos. 
� Catro representantes do profesorado. 
� O orientador/orientadora do centro. 
� Unha persoa da asociación de pais e nais. 
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� Un ou unha representante do persoal de administración e servizos. 
Está aberta esta comisión á participación do profesorado titor relacionado co tema que se analice e doutros profesionais que poidan 
colaborar na mellora da convivencia escolar. 
 

ENQUISAS PASADAS. 
PÁXINA WEB http://www.edu.xunta.es/convivencia. 
SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 
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RELACIÓN COAS 
FAMILIAS E CON 
OUTRAS 
INSTITUCIÓNS. 
 

OBXECTIVOS 
 
 
 

 
Obxectivos do Plan de Convivencia. 
Os obxectivos do noso Plano de Convivencia para acadar a mellora das relacións personais entre tódolos membros da 
Comunidade Educativa e o desenvolvemento da escola como un entorno de paz atópanse en: 

� Fomentar a corresponsabilidade, fronte á cultura dominante baseada na dominación e a discriminación. 
� Integrar no currículo escolar as aprendizaxes necesarias para adquirir habilidades persoais e sociais que cómpre 

para unha convivencia positiva... 
� Poñer as condicións para que exista un clima que favoreza a práctica dunha convivencia construtiva entre os 

membros da comunidade educativa mediante o coñecemento e posta en práctica de estratexias de negociación, 
regulación e solución de conflitos. 

� Promover a integración, a aceptación social e persoal de todo o alumnado, sin discriminación por razón de raza, 
sexo, idade ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 

� Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das 
normas de organización, convivencia e disciplina do Colexio, avanzando no respecto á diversidade, á  dignidade, 
á integridade e á intimidade de todos os membros da comunidade educativa e no fomento da igualdade entre os 
homes e as mulleres. 

� Dar prioridade a aquelas actuacións preventivas destinadas ó coñecemento previo dos dereitos e deberes de 
tódolos membros da comunidade educativa e das normas necesarias para unha convivencia pacífica e respetuosa. 

� Implicar a todos os sectores da comunidade educativa (profesorado, pais/nais, alumnado, A.N.P.A.) na difusión, 
aplicación e seguimento do Plano de Convivencia, resolvendo os confictos dentro e entre os distintos sectores da 
Comunidade Educativa. 

� Fomentar a existencia de actividades, espazos e tempos comúns para facilitar a convivencia entre o alumnado, 
fomentando as relacións de respecto mutuo. 

� Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios de actuación coherente que orienten as 
intervencións de todo o profesorado, evitando contradicións que desorienten ó alumnado. 

� Reducir ó mínimo as condutas disruptivas que perturban o clima da clase, analizando as causas e resolvéndoas. 
� Proporcionar unha atención específica ó alumnado que, por diversas causas, presente comportamentos que 

alteren a convivencia no centro e a de aquel outro alumnado que padece as súas consecuencias. 
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ACTUACIÓNS 
 
 
 

� Actividade. Presentación do Plan de Convivencia. 
Responsables: Equipo directivo. Titores/as. 
Rescursos: Plan de Convivencia en material impreso e informático. 
Procedemento: Presentarase o Plan de Convivencia en Sesións de Claustro e Consello Escolar. Entregarase unha 
copia do mesmo a cada titor/a. Darase unha copia a A.N.P.A. 
Temporalización:  

� Actividade. Debate e revisión do Plano de Convivencia. 
Responsables. Órganos de goberno. Equipos de Ciclo. Comisión de Convivencia. 
Rescursos. Plan de Convivencia elaborardo neste curso. 
Procedementos: A Comisión Convivencia realizará un seguimento trimestral, contrastando a súa eficacia e 
modificando aspectos que se consideren necesarios. 

� Actividade. Establecemento dun clima de clase adecuado dende as primeiras semanas para mantelo durante todo o 
curso. 
Responsables. Órganos de goberno. Equipos docentes. 
Recursos. Normas de Convivencia deste Plan. 
Procedementos: Establecelos claramente na primeira semana do curso. O mestre/mestra recorda as normas e 
aplica estas normas de forma inmediata. 
Temporalización: Primeiro mes do curso. Seguimento ó longo do mesmo. 

� Actividade: Actuación coherente do profesorado en materia de convivencia evitando ambigüidades. 
Responsables: Órganos de goberno. Equipos docentes. Titores/titoras. 
Recursos: Decisión tomada polo Claustro para levar a cabo unha actuación coherente todo o profesorado, Plano de 
Convivencia. 
Procedemento: Nas primeiras sesións de Claustro debatirase sobre a conveniencia de unificar criterios de 
actuación para reforzar conductas positivas no alumnado e aplicación do Plan de Convivencia. 
Temporalización: Todo o curso. 

� Actividade: Información ás familias. 
Responsables: Órganos de goberno. Titores/titoras. 
Recursos: Titorías e reunións. 
Procedementos: Informarase nas titorías coas familias da actitude dos seus fillos/fillas, comentando tanto os 
aspectos positivos como os negativos da súa conducta. 
Temporalización: Todo o curso escolar. 

� Actividade: Progama de reforzo de habilidades sociais. 
Responsables: Equipos docentes. Departamento de Orientación. 
Recursos: Programa específico no que se expliquen os seus obxectivos e contidos. 
Procedementos: O orientador, reunido cos equipos docentes, informar do programa e tómanse decisións. 
Temporalización: Nos tres trimestres. 
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ACTUACIÓNS 
 
 
 

 
� Actividade: Enquisas para comprobar a valoración da Convivencia na Comunidade. 

Responsables: Comisión de Convivencia. Departamento de Orientación. Titores/titoras. 
Recursos: Enquisa final sobre a valoración de diferentes condutas na clase. 
Procedementos: Os titores/titoras pasarán unha enquisa na que se reflicta a valoración que dá o alumnado a 
diferentes situacións e conductas dadas na clase ó longo do curso escolar. Outra enquisa ó profesorado e as 
familias.  
Temporalización: Final do terceiro trimestre. 

� Actividade: Elaboración dun Plan de acollida. 
Responsables: Equipo directivo. Equipos docentes. Titores/titoras. 
Recursos: Documentos nos que se explicitarán as características e organización do Centro. 
Procedementos: Realizarase un plan de acollida no qeu se dará a coñecer ás familias e ó alumnado as 
características básicas do noso Colexio. 
Temporalización: Primeiro trimestre. 

� Actuación: Prevención e tratamento da violencia sexista, racista e calqueira outra das súas manifestacións. 
Uso equitativo da linguaxe, en masculino e feminino. 
Aplicar os obxectivos, medidas e actuacións da Consellería de Educación e da Secretaría Xeral de 
Emigración para facilitar a acollida do alumnado procedente do estranxeiro. 
Incorporar ó proxecto curricular elementos da historia, lingua, costumes, expresións artísticas e outras que 
pertezan ó alumnado inmigrante ou de diferentes etnias escolarizados no Centro. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
Dereitos e deberes do alumnado. 
 
Segundo o Real Decreto 732/1995 do 5 de maio (BOE. 2 de xuño de 1995) polo que se establecen os dereitos e 
deberes do alumnado e normas de convivencia nos centros educativos. 
 
DEREITOS DO ALUMNADO. 

� Dereito a unha formación integral. 
O alumnado ten dereito a unha formación integral que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade. 
O centro programará actividades complementarias e extraescolares que fomenten o espíritu participativo e solidario do 
alumnado. 
� Dereito á obxectividade na Avaliación. 
O alumnado ten dereito a que o seu rendimento escolar sexa avaliado con plena obxectividade. 
O centro terá que facer públicos os criterios xerais que se van aplicar para a avaliación das aprendizaxes e a promoción 
do alumnado. 
O alumnado, ou os seus representantes legais, poderán solicitar cantas aclaracións consideren necesarias acerca das 
valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións. 
O alumnado, ou os seus representantes legais, poderán formular reclamacións contras as valoracións de aprendizaxe, 
decisións e cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se adopten ó finalizar o ciclo, dacordo co 
procedemento establecido pola Consellería de Educación. 
� Dereito a igualdade de oportunidades. 
A iguladade de oportunidades promoverase mediante: 
- A non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 
morais ou relixiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas, ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. 
- O establecemento de medidas compensatorias que garanten a igualdade real e efectiva de oportunidades. 
� Dereito ó estudo. 
O alumnado ten dereito ó estudo e, por tanto, a participar nas actividades orientadas ó desenvolvemento do currículo das 
direrentes áreas e materias. 
� Dereito á orientación escolar e profesional. 
Todo o alumnado ten dereito a recibir orientación escolar e profesional para acadar o máximo desenvolvemento persoal, 
social e profesional, segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses. 
De maneira especial, cuidarase a orientación escolar do alumnado con discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou 
con carencias sociais ou culturais, así como daquel outro alumnado que precise dalgún tipo de adaptación. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA.  
 
 

 
� Dereito á liberdade de conciencia. 
- O alumnado ten dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas, éticas e ideolóxicas, 
así como a súa intimidade no que respecta a tales crencias ou conviccións. 
- O alumnado ou, no seu caso, os seus representantes legais, teñen dereito a recibir, antes de formalizar a matrícula, 
información sobre a identidade do centro ou sobre o carácter propio do mesmo. 
- O alumnado ou, no seu caso, os seus representantes legais, teñen dereito a elexir a formación relixiosa ou ética que resulte 
acorde coas súas crencias ou conviccións, sen que esta elección poida derivar discriminación algunha. 
� Dereito a que se respecte a súa intimidade, integridade e dignidade persoais. 
- O alumnado ten dereito a que se respecte a súa intimidade, integridade física e dignidade persoais, non podendo ser 
obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes. 
- O alumnado ten dereito a que a súa actividade académica se desenrole nas debidas condicións de seguiridade e hixiene. 
- O centro está obrigado a gardar reserva sobre toda aquela información de que dispoña acerca das circunstancias persoais e 
familiares do alumnado. Non obstante, o centro comunicará á autoridade competente as circunstancias que poidan implicar 
malos tratos para o alumnado ou calquera outro incumplimento das obrigas establecidas na normativa en materia de 
protección de menores. 
� Dereito a participar na vida do centro. 
O alumnado ten dereito a participar no funcionamento e na vida do centro, na actividade escolar e extraescolar  dacordo coa 
normativa vixente. 
� Dereito á utilización das instalacións do Centro. 
No marco da normativa vixente, o alumnado ten dereito a utilizar as instalacións dos centros coas limitacións das 
programacións doutras actividades autorizadas e coas precaucións necesarias. 
� Dereito á liberdade de expresión. 
O alumnado ten dereito á liberdade de expresión, sin prexuizo dos dereitos de todos os membros da comunidade educativa e 
o respecto que merecen as institucións dacordo cos principios e dereitos constitucionais. 
� Respecto ós dereitos do alumnado. 
Todos os membros da comunidade educativa están obrigados ó respecto dos dereitos do alumnado que se establecen no 
presente Decreto. 
O alumndo deberá exercitar os seus dereitos con recoñecemento e respecto dos dereitos de todos os membros da comunidade 
educativa. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
Dereitos e deberes do alumnado. 
Segundo o Real Decreto 732/1995 do 5 de maio (BOE. 2 de xuño de 1995) polo que se establecen os dereitos e 
deberes do alumnado e normas de convivencia nos centros educativos. 
 

 DEBERES. 
(Artigos do 35 ao 40 do Real Decreto). 
� Deber de estudar. 
O estudo constitúe un deber fudnamental do alumnado. Este deber concrétase, entre outras, nas seguintes obrigas: 
- Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento do currículo das diferentes 
áreas ou materias. 
- Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro. 
- Respectar o exercicio do dereito ó estudo dos seus compañeiros e compañeiras. 
- Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe. 
� Deber de respectar a liberdade de conciencia. 
O alumnado debe respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e éticas, así como a dignidade, 
integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 
� Deber de respectar a diversidade. 
Constitúe un deber do alumnado a non discriminación de ningún membro da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 
� Deber do bo uso das instalacións do Centro. 
O alumnado debe cuidar e utilizar correctamente as instalacións, os recursos materiais e os documentos do Centro. 
� Deber de respectar o Proxecto do Centro. 
O alumnado debe respectar o Proxecto de Centro e, no seu caso, o carácter propio do mesmo, dacordo coa normativa 
vixente. 
� Deber de cumprir as normas de convivencia. 
O alumnado ten o deber de cumprir as normas de convivencia do centro recollidas neste Plan de Convivencia. 
� Deber de respectar ó profesorado e aos demais membros da comunidade educativa. 
O alumnado deber mostrar ó profesorado o máximo respecto e consideración, igual que ó resto dos membros da 
comunidade educativa, así como respectar as súas pertenzas. 
� Deber de participar na vida do centro. 
- O alumnado ten o deber de participar na vida e funcionamento do centro nos termos establecidos na normativa 
vixente. 
- O alumnado ten o deber de respectar e cumprir, no seu caso, as decisións dos órganos unipersonais e colexiados do 
centro adoptados no exercicio das súas respectivas competencias. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
Dereitos e deberes dos pais/nais. 
 
 

 DEREITOS. 
1.- Os pais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos/fillas, teñen os seguintes dereitos: 
a) Recibir información do Centro e do proceso de aprendizaxe dos seus fillos/fillas. 
b) A participar activamente na vida do centro coma parte integrante da comunidade educativa. 
c) A reunirse no Centro. 
d) A recibir información dos asuntos tratados no Consello Escolar, a través dos seus representantes e trasladar 
suxestións e opinións. 
 
 
DEBERES. 
2.- Como primeiros responsables da educación dos seus fillos/fillas, correspóndelles como deberes: 
a)  Colaborar co Centro na tarefa educativa de xeito que haxa coherencia entre as mensaxes que o alumnado recibe na 
escola e os da familia. 
b) Entrevistarse periodicamente cos mestres/mestras intentando facelo no horario establecido. 
c) Asistir ás reunións organizadas polo titor/titora. 
d) Respectar e cumprir as normas do Centro. 
e) Comunicar coa maior antelación posible calquera dato que poida influir no proceso de aprendizaxe do seu fillo/filla. 
f) Comunicar calquera cambio de domicilio ou de titoría legal do neno/nena para que poida recibir os comunicados que 
se lle envíen dende o Centro e participar nas distintas votacións. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
Dereitos e deberes do profesorado. 

Este Regulamento de Réxime Interno asume neste senso todo o establecido na Lei da Función Pública de Galicia, Lei 
4/1998 do 26/5, Lei de Funcionarios Civís do Estado do 7 de febreiro do 1964 (artigos vixentes). 

 
 

 DEREITOS. 
1.-A liberdade de cátedra dentro do respecto á Constitución e a Lexislación vixente e coa limitación que impón o PEC. e o 
PCC. 
2.-Dereito a participar na vida activa e na planificación das actividades do Centro. 
3.-Dereito á información permanente sobre o funcionamento do Centro. 
4.-Dereito a opinar e presentar suxerencias para organización do Centro, tanto individualmente como a través do Claustro, 
Departamentos, Equipos Docentes,... 
5.-Dereito a seren advertidos cunha antelación mínima de 48 horas para as reunións xerais convocadas polo Director ou 
Xefe de Estudios agás ás de carácter urxente. 
6.-Dereito a ser respectado polos demáis membros da Comunidade. 
7.-Dereito a se-lo primeiro informado respecto de calquera queixa sobre a súa actitude ou labor no Centro. 
8.-Tódolos dereitos recoñecidos ó conxunto dos funcionarios. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
Dereitos e deberes do profesorado. 

Este Regulamento de Réxime Interno asume neste senso todo o establecido na Lei da Función Pública de Galicia, Lei 
4/1998 do 26/5, Lei de Funcionarios Civís do Estado do 7 de febreiro do 1964 (artigos vixentes). 

 
DEBERES. 

1.- Coñecemento e respecto do PEC. e do PCC. asumidos polo Centro. 
2.- Orienta-lo seu labor a poñer en práctica tanto o PEC. como o PCC. 
3.- Elabora-las Programacións de aula de acordo coas directrices do PCC. 
4.- Cumpri-lo horario establecido con puntualidade: Recebindo e despedindo                       
           persoalmente ós alumnos na aula. 
5.- Permanecer na aula durante o horario lectivo. A súa ausencia prolongada da aula 
           ou a ausencia do  Centro será sempre con causa xustificada 
6.- Vixia-las actividades do alumnado que lle fose asignado, tanto en horas de                      
 traballo como de lecer, dentro do horario escolar. 
7.- Asistir e cumpri-lo acordado nas reunións ás que fose debidamente convocado. 
8.- Programa-las actividades para os seus alumnos no caso de ausencias previstas. 
 
9.- Orientar e asistir ó seu alumnado en todo aquelo que incida na súa educación 
  e seguridade, dentro do horario escolar. 
10.- Respecta-la integridade física e psíquica do alumnado. 
11.- Velar pola educación integral do alumnado dentro das posibilidades do Centro. 
12.- Respecta-las conviccións relixiosas, morais e ideolóxicas ó amparo da Constitu- 
  ción, de tódolos membros da Comunidade escolar, non permitindo discrimina- 
  ción algunha. 
13.- Evitará por tódolos medios promover actitudes que poidan atentar contra a har- 
  monía na convivencia da Comunidade Escolar. 
14.- Participar nas acitividades complementarias do Centro propostas polo Claustro  
             e aprobadas polo Consello Escolar. 
15.- Colaborar no goberno e organización do Centro. 
16.- Velar porque as dependencias, materiais e enseres do colexio estean en condi- 
   cións axeitadas para o traballo.  
17.- Asumir e respecta-las presentes normas de Convivencia. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 

 As aulas empregaranse para as actividades escolares e outras afíns que respecten o mobiliario e o resto dos 
materiais. 
 Ó rematar a sesión a aula quedará recollida, asumindo esta responsabilidade alumnos/as, titores/as ou outros 
profesores que desenvolvan a súa actividade na aula. 
 As entradas e saídas faranse con orde e puntualidade. 
 Os alumnos que accedan o primeiro andar subirán as escaleiras pola dereita e as baixarán tamén pola dereita. 
 Se algún grupo se move polos corredores farao en orde e silencio e sen correr. 
 Nos cambios de clase os alumnos non poderán abandona-la súa aula sen permiso do seu mestre/a. 
 Os servicios hixiénicos utilizaranse para o seu fin. Evitarase o seu uso nas primeiras sesións da mañá  agás forza 
maior. 
 Durante o recreo non quedará ningún alumno/a na clase a non ser que un profesor quede con eles por algún motivo. 
 Cando toque o timbre para a entrada, os alumnos e os profesores acudirán a súa aula con puntualidade. 
 O patio utilizarase respectando as árbores, os xogos dos demais e a limpeza do mesmo empregando as papeleiras 
para tira-lo lixo. 
 A programación das actividades que supoñan unha modificación do horario habitual serán comunicadas polo titor 
coa antelación suficiente a tódalas persoas implicadas e aos responsables do alumnado afectado (Xefe de estudios, 
profesorado de apoio, especialistas, titores). 
 Partindo do respecto mutuo de tódolos membros da comunidade educativa: 
 1.- Evitarase calquera tipo de abuso dunhas persoas sobre outras. 
 2.- Respectaranse a integridade física e moral dos demais sen pelexas insultos e burlas. 
 3.- Coidaranse os bos modais: saúdos, despedidas, forma de dirixirse ás persoas, petición de favores. 
 4.- Respectarase a quenda de palabra e manterase unha intensidade de voz moderada. 
 5.- Calquera membro da comunidade educativa prestará atención ás suxestións que respetuosamente se realicen. 
 Ademais das normas xerais, o titor e os alumnos de cada clase elaborarán as súas propias normas de funcionamento. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA NA AULA. 
NORMAS PARA O ALUMNADO. 
 
 
NORMAS PROCEDEMENTO PARA MODIFICACIÓN DE CONDUTA. 
As clases comezarán con puntalidade.  
É necesario pedir permiso para abandonar a aula para ir ó servizo. 
Respectar o turno de palabra. 
Atender e non interrumpir as explicacións do mestre/mestra. 
Falar con respecto, dirixíndose aos compañeiros polo nome, sin utilizar 
apodos ou palabras malsoantes. 
Solucionar os problemas dialogando, pedindo axuda ó mestre/mestra 
se fora necesario. 
Non permanecer na aula durante o recreo sen a presenza do 
mestre/mestra. 
Non comer chicles durante a clase. 
Cuidar o material da aula. 
Manter a aula limpa sempre. 
Non burlarse das respostas dadas polos compañeiros/compañeiras. 
Respectar o turno nas filas.  
Pedir permiso antes de coller algo que non é da súa propiedade. 
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CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA E PROC EDEMENTO PARA A SÚA CORRECIÓN. 
FALTAS     LEVES. SANCIÓN ENCARGADO 
Faltas inxustificadas de puntualidade. 
 

Amonestación privada, verbal ou 
por escrito. 
Comparecencia inmediata ante o 
Xefe de Estudios, que deixará 
constancia escrita da mesma. 
 
Realización de traballos específicos 
en horario non lectivo. 
 
Realización de traballos orientados o 
mellor funcionamento do Centro, ou  
a repara-lo dano causado no Centro 
ou nos obxectos dos demais 
membros. 
 

Nas faltas leves: 
Os profesores que imparten clase ó 
alumno ou están ó cargo dun grupo de 
alumnos. 
O/a mestre/a titor/a. 
O Xefe de Estudios. 
O Director. 
 

Faltas inxustificadas de asistencia á clase. 
O deterioro non grave, de forma intencionada, nas 
dependencias e instalacións do Centro, nos materiais de 
traballo ou calquera outro obxecto, sexa do Centro u 
propiedade doutros membros da Comunidade Escolar. 
 

Calquera acto inxustificado que perturbe levemente o 
desenvolvemento das actividades do Centro 

 

 
Calquera medida sancionadora farase unha vez oído o alumno/alumna. 
FALTAS GRAVES. 
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Actos de indisciplina, inxurias ou ofensas graves que atenten 
contra a dignidade e a integridade psíquica de calquera 
membro da Comunidade Escolar. 
 

Suspensión do dereito á 
participación en actividades 
extraescolares ou complementarias. 
 
Cambio de grupo de alumnado por 
un prazo máximo dunha semana. 
 
Suspensión do dereito de asistencia 
a determinadas clases por un prazo 
máximo de 3 días, sen interrompe-la 
realización das actividades previstas 
no proceso formativo. 
 
Suspensión do dereito de asistencia 
ó Centro por un prazo máximo de 3 
días lectivos, sen interrompe-la 
realización das actividades previstas  
na Programación de aula. 
 

No caso de faltas graves: 
O CONSELLO ESCOLAR decidirá. 
O Equipo Directivo que dará traslado á 
Comisión de Conviencia que estudiará as 
medidas a aplicar. 

A agresión física contra calquera membro da Comunidade 
Escolar. 
 

*As conductas contrarias ás Normas de 
Convivencia prescribirán no   prazo dun 
mes a partires do día da súa comisión. 
*As medidas correctoras prescribirán co 
remate do curso escolar. 
*Os pais ou representantes legais 
poderán facer relcamacións no prazo de 
48 horas contadas a partires da súa 
comunicación, contra as medidas 
adoptadas nos puntos Suspensión do 
dereito de asistencia a determinadas 
clases por un prazo máximo de 3 días, 
sen interrompe-la realización das 
actividades previstas no proceso 
formativo. 
*Suspensión do dereito de asistencia ó 
Centro por un prazo máximo de 3 días 
lectivos, sen interrompe-la realización 
das actividades previstas na 
Programación de aula. 
 
 

Calquera medida sancionadora farase unha vez oído o alumno/alumna. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
PRINCIPIOS XERAIS DA CORRECCIÓN E DAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

Intentarase resolve-lo conflito mediante o diálogo entre as partes implicadas. 
 Se non se resolve, intervirá o profesor presente de forma individual. 
 Se permanece o conflicto, informarase ó titor/a que o tratará na clase de forma colectiva. 
 Se non chega a solución o problema será tratado polo Claustro e/ou cos pais/nais. 
 Como derradeira solución acudirase a Comisión de Convivencia e o Consello Escolar que procederán de acordo co 
Regulamento de Réxime Interior e os deberes e dereitos dos alumnos e as normas de convivencia. 
 
 

-Orientacións sobre sancións. 
 Procurar que se reflexione sobre a norma non respectada. 
 Unificar criterios para impoñe-las sancións previstas. 
 Facilitar que se compense a falta realizada, ben pedindo desculpas no caso de conflicto persoal, ben repoñendo o 
material deteriorado ou reparando o desperfecto. 
 Que á sanción sempre que sexa posible beneficie a comunidade eductiva. 

Ningún alumno/alumna poderá ser privado do seu dereito á escolaridade. 
Non poderán impoñerse correccións ni medidas disciplinarias contrarias á integridade física e a dignidade persoal do 
alumnado. 
Na imposición de correcións deberá terse en conta a idade do alumno/alumna, así como as circunstancias persoais, 
familiares ou sociais. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. 
 
- O recoñecemento espontáneo da incorrección da conduta. 
- A falta de intencionalidade. 
- A petición de excusas. 
 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 
- A premeditación. 
- Cando se comete contra o profesorado. 
- Os danos, inxurias ou ofensas causados ó persoal non docente, ós compañeiros/compañeiras de menor idado ou recién 
incorporados ó Centro. 
- As accións que impliquen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, ideoloxía ou relixión, discapacidades 
físicas, psíquicas ou sensoriais. 
- A incitación ou estímulo á actuación colectiva que perxudique os dereitos dos demais membros da comunidade. 
 
 
Os actos contrarios as normas de convivencia realizados polo alumnado poderán correxirse tanto en horario lectivo 
como no horario adicado a actividades complementarias ou extraescolares. 
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RECURSOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* HUMANOS. Para acadar os obxectivos do Plan de Convivencia o factor humano é fundamental; a convivencia so é 
posible entre seres humanos. 
      Como recursos humanos temos o persoal docente do centro, o alumnado, o persoal non docente e os pais/nais do 
alumnado. 
      En casos de apoio e reforzo da convivencia poderase recurrir a persoal especializado doutros organismos (Concello- 
Forzas de Seguridade do Estado- Persoal da Xunta de Galicia) que con charlas ou cursillos orientarán e levarán a cabo 
tarefas de prevención de casos de conflito. 
     
* MATERIAIS. Como apoio e reforzo dos recursos humanos todos os recursos materiais que podamos atopar e utilizar 
tanto para formación do profesorado como orientación dos pais e do alumnado. 
     Podemos atopalos en internet, en bibliografía específica, noutras institucións especializadas (Conselleríai de  Xustiza, 
Departamento de Psicoloxía do Concello....), en murais,.... 
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AVALIACIÓN 
 
 
 
 
 

 
Será a Comisión de Convivencia do Centro a que debe realizar o seguimento e avaliación do Plan con unha periocidade 
trimestral, elaborando un informe que resuma o ocurrido en cada trimestre. 
Fará a proposta de mellora dos aspectos do plan que non funcionaron correctamente. Para esto terase en conta as 
propostas e opinións do resto da Comunidade Educativa. 
A comezo de cada curso escolar difundirase o Plan de Convivencia dando a cada titor/titora as normas de convivencia 
para comentar e mater visibles nas distintas aulas. 
 
O plan de Convivencia incluirase no Regulamento de Réxime Interno do Centro. 
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PLAN DE 
ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE. 
 
 
 
 
 

 
 
OBXECTIVOS. 
 

� Respectar as diferenzas individuais á hora de aprender e as implicacións que ten para a educación eficaz. 
Alumnado diferentes, estilos, aprendizaxes, motivacións, tempo necesario para aprender, diferentes enfoques e 
diferentes graos de axuda educativa. 

� Planificar individualizadamente, se ben sen opoñerse á ensinanza en grupo, desenvolver a ensinanza en gran 
cantidade de situacións (individuais, grupos pequenos, toda a clase,...). 

� Proporcionar experiencias de aprendizaxe que axuden a acadar fins educativos desexados, adaptando e 
modificando os ambientes da aprendizaxe. 

� Educación para a diversidade debe desenvolver  os contidos conceptuais e procidementais necesarios para 
resolver problemas e responsabilidades do alumnado na súa aprendizaxe. E motivación... 

� Compensar e/ou complementar dentro da súa posibilidade os deficits, carencias e desigualdades, priorizando a 
detención temperá do alumnado que presenta N.E.E. 

� Favorecer a diversidade e desenvolvemento individual do alumnado. 
� Organizar a escolarización do alumnado que se incorpora tardiamente ó sistema educativo procedente doutros 

paises. 
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PRAZOS. 
 
 
 

 
 
 
Ó inicio de cada ano académico difundirase o Plan de Convivencia entre a comunidade escolar por todos os medios 
posibles destacando: 
  

a) Resume das normas de convivencia entre a totalidade do  profesorado  que forma o Claustro, para explicación na 
aula, exposición no tabolerio de cada titoría. 

b) Entrega a A.N.P.A. dun exemplar para comentar entre os seus membros. 
c) Nas reunións a celebrar con pais/nais de alumnado, ó principio de curso, ler e comentar o Plan de Convivencia e 

destacar as normas de convivencia. 
d) Ter sempre a disposición dos membros da comunidade educativa un exemplar na secretaría do Centro para 

consulta. 
e) Incluilo na Programación Xeral Anual. 

 
Na primeira reunión da Comisión de Convivencia do Centro, analizar os resultados do plan, segundo os datos recollidos 
do curso anterior e propoñer as melloras que se consideren oportunas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Estrada, 17 de marzo de 2009.
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ANEXO I. 
 
 
COMUNICACIÓN FALTA CONVIVENCIA Ó/Á XEFE DE ESTUDOS.  
NOME DO ALUMNO/DA ALUMNA  : 
___________________________________________________ ________
________. 
 

CURSO:__________________ 
 
 
PROFESOR/PROFESORA QUE TEN QUEIXA: 
___________________________________________________ ________
_______. 
 
 
FALTA COMETIDA: 
___________________________________________________ ________
___________ 
 
___________________________________________________ ________
__________. 
 
 
DATA:_____________________________ 
 
 
OBSERVACIÓNS: 
 
................................................... ........
................................................... ........
.................. 
 
................................................... ........
................................................... ........
................. 
 
................................................... ........
................................................... ........
................. 
 
 
A Estrada,      de                                   de 
200___ 
 
Asdo.:____________________________________ 
 

MES DE :                   
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ANEXO II. 
 
CONTROL DE FALTAS DE CONVIVENCIA NA XEFATURA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME DO ALUMNADO CURSO DATA 
 
FALTA 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

A Estrada,         de                     de 200___ __.  
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17.- PROGRAMA LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. 
 
 Este centro educativo acóllese ao programa de grat uidade 
de libros de texto. Os criterios para o funcionamen to deste 
programa son os establecidos na orde do 28 de abril  de 2008 
e as sucesivas modificacións que poidan producirse,  en 
canto non varíen o fundamento do programa. 
 
18.-MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE COMPORTAMENTOS SEXISTAS. 
 
A comunicación  debe ser motor da resolución pacífi ca de 
conflictos na comunidade escolar e fomentar a construcción 
de relacións iguais entre homes y mulleres , a eliminación 
de estereotipos e de expresións sexistas. 
 
 
 
19.- USO DE TELÉFONOS MÓBILES. 
 
- Traer o teléfono móbil e outros artiluxios electrónicos  ó 
centro educativo ou ás actividades complementarias-
extraescolares  é unha decisión libre dos pais/nais- 
titores/titoras do alumnado e do propio alumnado. 
- O centro nunca será responsable do deterioro ou f alta que 
se poida producir destes aparellos  
- O uso do móbil no centro será motivo de retirada por 
parte do profesorado que imparte docencia nese mome nto ó 
alumnado ou o profesorado que vixía no patio. 
- Neste caso serán os titores/titoras responsables do 
alumnado, os que teñan que recollelo na dirección d o 
centro. 
 
 
 
 
 
 
 
20.- MODIFICACIÓNS DO REGULAMENTO. 
 A) Poderase discutir e modifica-lo presente 
regulamento sempre e cando o solicite alomenos un 2 5% do 
profesorado que compoña o Claustro de profesorado o u por 
imperativo legal. 
 
 
ESTE REGULAMENTO FOI APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR CON 
DATA  27 DE MAIO DO ANO 2.008. 
MODIFICADO PARA INTRODUCCIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA O 30 DE 
XUÑO DE 2009. 
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PROXECTO 
LINGÜÍSTICO DE 

CENTRO  

CURSO 2010-2011 
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PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
 
Segundo recolle o decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 
universitario de Galicia, polo que se regula o uso do galego no sistema  educativo: “a 
lingua constitúe un elemento básico de identidade cultural e representa un valor 
fundamental de cohesión dunha comunidade e será obxecto de especial respecto e 
protección”. 
Por outra banda a lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, garante a 
igualdade do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia e posibilita a 
incorporación da lingua galega á Administración, ao ensino e aos medios de 
comunicación públicos, favorecendo un cambio de tendencia na súa consideración 
social e na incorporación do idioma a novas esferas da vida social. O artigo 14 desta lei 
indica que ao remate do ensino obrigatorio se garantirá a igualdade e a competencia 
lingüística nos dous idiomas oficiais. 
 
En primeiro lugar queremos recoller cal é a situación lingüística do centro e a lingua do 
contorno e para esto extraemos do Proxexto de Fomento do uso do galego este apartado 
coa finalidade de poder contextualizar o Proxecto Lingüístico de centro. 
 
O CEIP Pérez Viondi atópase no centro da vila de A Estrada. A maior parte do 
alumnado procede do casco da vila pero tamén hai un número imporante procedente 
das parroquias limítrofes de Tabeirós, A Somoza e Ouzande. Nos últimos anos 
incorporáronse tamén alumn@s inmigrantes que veñen de sudamerica, do Magreb, 
China e Europa do leste. Este alumnado non é ainda moi numeroso. 
Os nenos e nenas que viven no casco da vila proceden de familias que traballan na 
Estrada ou lugares próximos como Santiago, no comercio, servizos, industria, 
construción ou profesións liberais etc., pero moitos deles teñen aínda vinculación coa 
aldea á que acoden na fin de semana a visitar aos avós… 
O alumnado que vive nas parroquias próximas procede de familias que aínda que 
traballan na vila, manteñen unha pequena actividade agraria complementaria na aldea 
na que residen. 
Podemos comprobar que pola súa extracción o galego está aínda moi próximo e, a 
pesar de non ser a lingua na que están socializados, resúltalles doado empregala sen 
ningún problema.  
Pola outra banda A Estrada é unha vila na que o galego se emprega maioritariamente 
na fala pola rúa e na maior parte do comercio e así está recollida no Plano de 
Normalización Lingüística do Concello como lingua do contorno. 
  
 
Este proxecto recolle as intervencións educativas e estratexias de aprendizaxe para 
conseguir os obxectivos que marca a lei, isto é, a competencia educativa nos dous 
idiomas. 
Seguindo a orden dos apartados recollidos no decreto explicaremos 
pormenorizadamente cada un deles. 
 
 

a) Decisión do centro educativo no que se impartirán as materias en educación 
primaria. 
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• Impartiranse en galego: lingua galega, coñecemento do medio, educación 
física, educación para a cidadanía e plástica. 

• Impartiranse en castelán: lingua castelá, matemáticas,  música e relixión. 
Con este reparto o galego e o castelán acadan unha porcentaxe do 50%. 
 

Os resultados da enquisa realizada aos pais en educación infantil  son os seguintes: 

• Nº de alumn@s matriculad@os en 3 anos:  62 

• Lingua materna en galego:  17 
• Lingua materna en castelán:  24 
• En ambalas dúas linguas:  3 

• Fóra de prazo: 1 
• Non participaron: 17 

O profesorado deberá ter en conta a lingua materna do alumnado de xeito 
individualizado e procurará que coñeza dentro dos límites da etapa ou ciclo a lingua do 
contorno. 
 

b)  Medidas de apoio e reforzo 
O alumnado que presente dificultades para o correcto uso lingüístico recibirá apoio na 
lingua deficitaria por parte da titoría, realizando as actividades necesarias e utilizando os 
recursos dos que se dispoñen para conseguir superar as dificultades. As medidas a 
adoptar serán polo tanto  o reforzo educativo.   
 
c) Obxectivos xerais e liñas de actuación deseñadas polo centro para o fomento da 

lingua galega. 
Co fin de coñecer e valorar a lingua o EDLG do centro realiza ao longo do curso 
diversas actividades que traballan para conseguir os seguintes obxectivos: 

• Coñecer e utilizar a lingua galega como medio de expresión.. 

• Conseguir as competencias necesarias para a sua utilización a nivel oral e 
escrito. 

• Eliminar os prexuizos que existen na comunidade educativa e na sociedade en 
xeral para que o alumnado perciba a lingua como algo útil e digno. 

• Implicar á comunidade educativa na realización das actividades que 
desenvolvemos. 

• Realizar cantas actividades sexan necesarias para incrementar o uso da lingua 
galega na comunidade educativa. 

• Animar e reforzar positivamente o profesorado que está comprometido co 
idioma para que manteña o seu compromiso. 

• Motivar ao profesorado e ao alumnado para que utilice o galego nas actividades 
complementarias e lúdicas e que isto sirva de reforzo para a normalización da 
lingua. 

• Asesorar e colaborar na elaboración de materiais  para as aulas. 
• Implicar ao profesorado e ao alumnado para que participen nas actividades que 

propomos. 
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• Coñecemento e valoración das festas tradicionais e das relacionadas cos ciclos 
do ano. 

• Coñecemento e valoración do noso patrimonio artístico, cultural e inmemorial. 
• Compartir experiencias e reflexións con membros da comunidade educativa: 

pais, avós…sobre o noso pasado, festas , tradicións… 

• Relacionarse co alumnado doutros centros co fin de coñecer outras realidades. 

 
 

PLAN DE  ACCIÓN TITORIAL  
P.A.T .  
 
 

 

“A acción titora pódese definir como o conxunto de 

accións educativas que se deseñan e realizan nun ce ntro 

educativo para favorecer no alumnado a aprendizaxe,  a 

integración dos coñecementos e experiencias, a 

socialización, a toma de decisións e o desenvolveme nto da 

súa personalidade.” 

 

 

O Centro considerará imprescindible a acción 
titorial para facer posible unha proposta de formac ión 
global do alumno ou da alumna ó longo das diferente s 
etapas de primaria. A participación dos pais e das nais e 
a colaboración doutros profesionais cando o centor o 
solicite, cremos que han de ser condicións indispen sables 
para unha acción titorial de éxito. 

O número de alumnos e alumnas que constituirán o 
grupo de titoría determinarase atendendo ó que se c onsidere 
equilibrado entre as necesidades individuais e cole ctivas 
do alumnado, no marco das dispoñibilidades de centr o. 

A acción titorial terá un carácter colectivo. O 
sistematicamente ou a profesora-titora será o seu 
coordinador e executor destacado nesta acción titor ial, 
pero as liñas de actuación respecto a cada alumno o u alumna 
e ó grupo serán discutidas polo equipo (de profesor ado) e 
guiarán a actuación ó respecto de cada profesor ou 
profesora. Para isto é imprescindible a estructura de 
equipo de profesorado. 
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Ó longo de todo o ciclo a acción titorial a nivel 
individual incorporará un seguimento do alumnado ta nto 
academicamente como en actividades de relación. 

A nivel colectivo, a acción titorial revisará 
sistemáticamente a dinámica interna do grupo, no se nso de 
fomentar no seu seo un bo nivel de cohesión, partic ipación, 
solidariedade e tolerancia interna que posibiliten un bo 
clima de traballo e de relación entre os seus membr os. 

O titor ou a titora terá contactos sistemáticos cos  
pais e nais dos alumnos e das alumnas, tanto a nive l 
colectivo como particular. 

 

Decreto 374/1996 de 17 de Outubro ( DOG 21/10/96), polo que 
se aproba o Regulamento orgánico das escolas de Edu cación 
Infantil e os colexios de Educación Primaria sobre a 
titoría . 
 
 
T I T O R Í A  
 
 

Artigo 80 

1.  A titoría e orientación  dos alumnos formará parte da 
función docente 

2.  Cada grupo de alumnos terá un mestre titor que será  
designado polo director a proposta do xefe de 
estudios. 

3.  O xefe de estudios coordinará o traballo dos titore s e 
manterá as reunións periódicas necesarias para o bo  
funcionamento da acción titora. 

 

Artigo 81  

 
1.  Cada titor/titora, ademais das súas tarefas docente s 

específicas, realizará, cando menos, as seguintes 
funcións. 

 
a.)  Participar  no desenvolvemento do plan de 

acción titora e nas actividades de orientación, 
baixo a coordinación do xefe de estudios. 

b.)  Proporcionar no principio información de 
curso, ós alumnos e ós pais, documental ou, no 
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seu defecto, indicar onde poden consultar todo o 
referente a calendario escolar, horarios, horas 
de titoría, actividades extraescolares e 
complementarias previstas, programas escolares e 
criterios de avaliación do grupo. 

c.)  Coñece-las características persoais de cada 
alumno a través da análise do seu expediente 
persoal e doutros instrumentos válidos para 
conseguir ese coñecemento. 

d.)  Coñece-los aspectos da situación familiar e 
escolar que repercuten no rendemento académico de 
cada alumno. 

e.)  Efectuar un seguimento global dos procesos 
de familiarice dos alumnos para detectar 
dificultades, e necesidades especias, co obxecto 
de busca-las respostas educativas adecuadas e 
solicita-los oportunos asesoramentos e apoios. 

f.)  Coordina-las adaptacións curriculares 
necesarias para alumnos do seu grupo. 

g.)  Facilita-la integración do alumnado no grupo 
e fomenta-la súa participación nas actividades do 
centro. 

h.)  Orienta-los alumnos dunha maneira directa e 
inmediata no seu proceso formativo. 

i.)  Informa-lo equipo de profesores do grupo de 
alumnos das características, especialmente 
naqueles casos  que presenten problemas 
específicos. 

l.)  Coordina-lo axuste das diferentes 
metodoloxías e principios de avaliación 
programados para o mesmo grupo de alumnos. 

m.)  De se-lo caso, organizar e presidi-las 
sesións de avaliación. 

n.)  Coordina-lo proceso de avaliación dos 
alumnos do seu grupo e adopta-la decisión que 
proceda referente á promoción dos alumnos dun 
ciclo a outro, logo de audiencia dos seus pais ou 
titores legais. 

ñ) Atender, xunto co resto do profesorado, os 
alumnos  e alumnas mentres estes permanecen no 
centro nos períodos de lecer. 
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o.)   Colaborar co equipo de orientación 
educativa e profesional do sector nos termos que 
estableza o mesmo e a xefatura de estudios. 

p.)  Colaborar cos demais titores no marco dos 
proxectos educativo e curricular do centro. 

q.)  Orienta-las demandas e inquedanzas dos 
alumnos e mediar ante o resto de profesores, 
alumnado e equipo directivo nos problemas que se 
presenten. 

r.)  Informa-los alumnos do grupo, os pais e o 
profesores de todo aquilo que lles afecte en 
relación coas actividades docentes e o rendemento 
académico, con especial atención ós aspectos e 
medidas tendentes a facilita-la competencia 
lingüística dos alumnos e alumnas nas dúas 
linguas oficiais. 

s.)  Facilita-la cooperación educativa entre os 
profesores e os pais dos alumnos. 

t.)  Exercer, de acordo co proxecto curricular, a 
coordinación entre os demais profesores do grupo. 

u.)  Cubri-los documentos oficiais relativos ó 
seu grupo de alumnos. 

v.)  Controla-la falta de asistencia ou 
puntualidade dos alumnos, e ter informados os 
pais ou titores e o xefe de estudios. 

x.)  Fomenta-la colaboración das familias nas 
actividades de apoio á aprendizaxe e orientación 
dos seus fillos. 

z.)  Aqueloutras que lle puidesen encomendar para 
o mellor desenvolvemento da acción titora. 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
 

No Lingüística PÉREZ VIONDI, existen os seguintes ó rganos 
de Coordinación docente: 

 
a)  Equipos de ciclo. 

b)  Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

c)  Equipo de Normalización Ligüística. 
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d)  Equipo de Actividades complementarias e 

solicitude. 

 
 
 

CALENDARIO DE REUNIÓNS 

 
 

• Reunións de ciclo : de 16 a 17 horas o primeiro 
martes de cada mes. 

• Comisión de Coordinación Pedagóxica :  de 16 a 17 
horas  o segundo martes de cada mes. 

• Equipo de normalización lingü ística : de 16 a 17 
horas o terceior martes de cada mes. 

• Departamento de Orientación : de 16 a 17 horas o 
cuarto martes de cada mes. 

• Titorías:   Tódolos martes de 17 a 18 horas, 
previa solicutude da entrevista co fin de 
recoller toda a información necesaria entre o 
grupo de profesores/as. 

 
 
 

“ O TITOR E A ORIENTACIÓN ESCOLAR” 

 
 

Para adecuar o proceso de ensinanza- aprendizaxe ás  

peculiaridades de cada alumno necesitase: 

 
 

• Coñecer as características e circunstancias dos 
alumnos. 

• Analizar as posibilidades e limitacións persoais pa ra 
prever dificultades de aprendizaxe. 

• Detectar as deficiencias de aprendizaxe e orientar a 
súa recuperación. 

• Facilitar a asimilación  dos contidos e a autonomía  na 
aprendizaxe, ensinando a “ aprender a aprender”, e 
dicir, a adquirir estratexias, destrezas cognitivas  e 
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técnicas de traballo intelectual que permitan unha 
integración persoal das tarefas de estudio. 

 
 
 
Fases do proceso de orientación:  
 
 

� Coñecemento do alumno e o seu entorno 

� Análise e síntese de datos. 

� Proposta orientadora. 

� Seguimento e control do proceso. 
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PERÍODO DE ACOLLIDA DO ALUMNADO 

CURSO 2004/2005  

 
 

O C.E.I.P PÉREZ VIONDI pretende  que a integración do 

alumnado na escola sexa o máis beneficiosa posible e 

potencie no alumnado unha adaptación social correct a 

creando un clima de seguridade e afecto do alumnado  entre 

si e deste co profesorado. Por este motivo deseña u n plan 

de acollida que permita establecer desde os primeir os 

momentos aqueles puntos de partido que se considera n 

esenciais para unha boa convivencia. 

 
 
Temporalización  
 
 
 O período establecerase   ó longo da primeira sema na do 
curso.  

As nenas e os nenos de primaria incorporaranse ás s úas 
respectivas aulas dende o primeiro día lectivo e a tempo 
total, e a tempo parcial os alumnos do primeiro niv el do 
primeiro ciclo. 

 
 
Obxectivos  
 
 

• Facilitar ó alumnado a incorporación ó novo 
curso/aula/nivel/centro. 

• Favorece-lo sentimento de seguridade na súa nova 
situación escolar. 

• Diminuí-la tensión dos primeiros días de escola. 

• Permitir ó profesorado a observación do alumnado no vo. 

• Permitir ó profesorado dá-los primeiros pasos na 
avaliación inicial do alumnado despois de explorado s 
os informes do curso anterior. 



PROXECTO EDUCATIVO –  2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI 
A ESTRADA.- 

264 

• Facer participar ó alumnado das normas do centro pa re 
previr problemas de conducta 

• Consensuar co alumnado as normas da aula. 

 

Algúns datos a ter en conta  
 
 
As actividades escolares do período estarán centrad as 
en: 
 

• Que o alumnado coñeza ben o centro, a aula e os 
espacios por onde se desenvolverá a tarefa 
educativa. 

• Que o alumnado se familiafice co material de 
aula. 

• Que o alumnado recoñeza, ó seu nivel, as 
aprendizaxes que fará. 

• Que o alumnado se integre na aula co grupo de 
compañeiras e compañeiros. 

• Que o alumnado coñeza ó profesorado do grupo 

• Que o alumnado participe na elaboración de normas 
de aula e coñeza as de centro e se inicien 
actividades de responsabilidade grupal. 

• Que se dean os primeiros pasos no traballo con 
estratexias de aprendizaxe e técnicas de estudio 
adecuadas. 

 

A clase estará preparada de xeito flexible  para 
recibir ó grupo, pero sería conveniente que o alumn ado 
puidese “ participar” na colación e ambientación da  aula, 
materiais, ... para que a sintan como algo propio. 

 
Dar especial relevancia á integración do alumnado 

novo no centro. Cada titor /titora coñecerá previam ente 
cales son as alumnas/os novas/novos no colexio. 
 
 
 
Deseño do plan de acollida  
 

a)  Entrada 
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b)  Presentación de alumnado e profesorado 

c)  Coñecemento do espacio escolar 

d)  Recoñecemento do que se vai aprender durante o curs o 
escolar 

e)  Construcción de grupo e normas 

f)  Coñecemento do horario e distribución de traballo 
semanal. 

 

 
PLAN DE ACOLLIDA XERAL 
 
 
( Para tódolos alumnos/as agás os do 1º nivel do 1º c iclo ) 
 
 

� Notificación previa  ( 1ª semana de setembro) da hora 
de entrada de cada nivel de cada ciclo. 

 
� Entrada graduada por ciclos   por ciclos con intervalos 

de 15 minutos entre un nivel e o seguinte: 
 

 9:30 horas ���� 2º nivel – 3º ciclo ( 6º) 
 9:45 horas ���� 1º nivel – 3º ciclo ( 5º) 
 
 10:00 horas ���� 2º nivel – 2º ciclo ( 4º) 
 10:15 horas ���� 1º nivel – 2º ciclo ( 3º) 
 
 10:30 horas ���� 2º nivel – 1º ciclo ( 2º) 
  
 

� os alumnos/as de 2º, 4º e 6º,  serán recibidos, nos 
espacios cando correspondentes  polos seus titores/as. 
Alí serán nomeados  por lista para pasar a súa aula , 
acompañados polo titor/a. 

 
� os alumnos/as de 3º e 5º  entrarán directamente á aula, 

onde o titor/a presentará ós profesores /as 
especialistas no caso de que houbera variación con 
respecto ó curso anterior. 

 
 
 
 
 

PLAN DE ACOLLIDA ESPECÍFICO 
1º NIVEL – 1º CICLO 
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A.)  MES DE XUÑO 

 
Programación  dunha visita dos alumnos/as de 5 anos  
ó centro. 
 
OBXECTIVOS 
 
� Contactar cos futuros titores/as. 

� Coñecer aulas e espacios. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
� Segunda quincena do mes de xuño 

� Sesión anterior ó tempo de recreo para que poidan 
gozar deste 

 
ACTIVIDADES 
 
� Visitar  aulas futuras e resto do centro. 

� Recorrer o patio de recreo 

� Actividades lúdicas 

� Actividades de convivencia cos titores/as e 
alumnos/as. 

 
 

B.)  MES DE SETEMBRO 
 

Envío de circular ós pais dos alumnos/as na que se 
lles informará de como será o primeiro día de clase . 
 

� Hora de entrada 

� Permanencia cos seus fillos/as durante un tempo 
no centro 

� Avisar de que non traian ningún material 

 
Acompañará á circular un folleto informativo dos 

aspectos más importantes a ter en conta relacionado s 
relacionados co cambio de centro e a educación dos seus 
fillos. 
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C.)  PRIMEIRO DÍA DE CLASE 
 
 

� A entrada ó centro programarase para unha hora 
(11:00) na que os demais alumnos/as estean xa nas 
aulas correspondentes. 

� Irán acompañados de pai, nai ou titor/a durante 
todo o tempo da recepción 

� Recibiranse no salón de actos tódolos alumnos. 
Alí serán presentados os titores/as e 
especialistas e , nomeando por lista 
distribuiranse por aulas, ás que irán tamén os 
pais co titor/a correspondente. 

� Unha vez na aula: 

� Comentarase o folleto informativo. 
� Darase a lista de material funxible, horario 

e circular de E.F., comentado os aspectos a 
destacar. 

� Comunicaráselles a data da Primeira reunión 
co titor/a no mes de outubro.  

� Avisaráselles de que todo o material do 
alumno/a veña co seu nome. 

� Os pais/nais sairán das aulas ó remata-lo 
anterior e consulta-las dúbidas. 

 
Nota: durante a 1ª semana permitirase ó pai, nai ou  
titor destes alumnos/as, contactar co titor/a do se u 
fillo/a sempre que o considere necesario . 
 

 
 
 

D.)  COÑECEMENTO DO ESPACIO 
 

• Durante a primeira xornada é necesario que os 
alumnos/as percorran o centro para desenvolverse se n 
dificultade por si mesmo. 

• Organizaranse tres itinerarios: 

 
1.  O exterior  
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1.a.-  Entradas ó edificio.  

1.b.-  Entradas ó recinto  

1.c.-  Patio  

1.d.-  Pavillón  

1.e.-  Ximnasio  

 
 

2.  Planta baixa.  
 

2.a.-  Baños (aseos)  

2.b.-  Aula de música  

2.c.-  Salón de actos  

2.d.-  Sala de profesores  

2.e.-  Conserxería- sala de impresión  

2.f.-  Aulas de 2º n e 3º ciclo.  

 
 
 

3.  Primeira planta  
 

3.a.-  Laboratorios 

3.b.-  Aula de plástica 

3.c.-  Aulas de idiomas 

3.d.-  Biblioteca 

3.e.-  Aulas de 2º e 3º ciclo  
 
 
 
 

 
ACOLLIDA DE ALUMNOS/AS DE NOVA INCORPORACIÓN Ó CENTRO: 

 
 
 
 

A.)  Procedentes doutros centros : 
 
 

• Se a incorporación é ó inicio do curso 
seguirase o plan de acollida xeral do centro. 
 

• Se xa está iniciado o curso o pasos a seguir 
serán: 
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Presentación por parte do titor/aa ós compañeiros/a s do 
curso. 

1º.-  Presentación dos compañeiros/as ó 
neno/a. 

2º.-  Actividades de coñecemento do 
espacio interior e exterior: 

� Tres grupos de compañeiros,  
acompañarano polos distintos 
recorridos polo centro. 

3º.-  Exposición por parte dos 
compañeiros das normas da aula e centro. 

4º.-  Presentación dos profesores/as 
especialistas a medida que se incorporan 
á actividade específica. 

 
 
 
 
 

B.)  Sen escolarizar.  
 
 
 

1º.-  Seguir as pautas do punto A. 

2º.-  Entrevista cos pais do titor/a e 
orientador 

3º.-  Valoración inicial dos 
coñecementos aplicando as probas do 
departamento de orientació. 

4º.-  Valoración inicial dos 
coñecementos aplicando as probas do 
departamento de orientación 

5º.-  Valoración conxunta dos 
resultados por parte da equipa docente. 

 

 

 
ATENCIÓN ESPECÍFICA Ó ALUMNADO PROCEDENTE  DO ESTRANXEIRO 
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• As normas de atención ó alumnado procedente do 
estranxeiro están reguladas na Orde do 20 de febrei ro 
do 2004. DOG. 26/02/04 que se anexa. 

 
• As probas de avaliación que se aplicarán, tamén 

figuran anexas a este apartado. 
 

 
 

ACTIVIDADES PARA O PERÍODO DE ACOLLIDA  
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
 
 Este bloque de actividades realizaranse durante o 
primeiro día. Permitirá coñece-los nomes do alumnad o e 
profesorado titor ( e do resto do profesorado do ce ntro que 
lles imparte docencia). 
 

Co alumnado na aula realizaranse xogos de presentac ión 
ou reencontro segundo conveña a cada caso. Cada 
titoría/ciclo seleccionará aqueles que considere má is 
axeitados ás circunstancias que poden concorrer ( a lumnado 
e profesorado non se coñecen, alumnado e profesorad o xa son 
coñecidos, hai alumnado novo  na aula, o grupo  non  se 
coñece por proceder doutros grupos, ...) 

 
Posibles xogos: 
 
 

� FROITAS:  colocado o grupo  en círculo da 
persoa da dereita 

Limón- nome da persoa da esquerda 

Mora- o propio nome 

Froitas- cambiar de lugar 

� - XAN COME PAN: ir cambiando Xan polos nomes 
das persoas do grupo . 

 Xan come pan 

Na casa de Xián 

¿quen eu? 

Si ti. 

Eu non fun que foi ..... 
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¿ONDE CHE PICA? 

Chámome ... e pícame por riba da orella 

Chámase ... e pícalle por riba da orella, chámome 
... e pícame o dedo índice. 

� ¿QUE LEVO DETRÁS? 

Cadaquén leva ás costas un debuxo, palabra, número,  
... sen saber  cal é. Paséase pola clase e vanlle 
dando pista para que adiviñe. Cando toca a clase 
saiba que leva, séntanse e van dicindo: 

“ eu son ... e levo...· 

� ELIXO QUEN SE SENTA Ó MEU LADO NO XOGO 

Sentado o alumnado en roda. Cun xogo de sortes 
elíxese quen xoga primeiro. 

“quero que se sente ó meu lado...” 

A persoa que quedou cun oco á súa dereita 
continúa o xogo, así ata que tódolos membros do 
grupo teñan ocasión de mudarse e de pedir. 

 

 

� A CARTEIRA/O CARTEIRO  

 Cun xogo de sortes elíxese carteira ou carteiro. 
Esta persoa mantén un dialogo co grupo. 

Hai carta 

¿para quen? 

Para ... 

¿ que lle di? 

Que dea un pasa de pulga cara á dereita ( a orde 
pode ser diferente cada vez) 

A persoa que tivo carta é a nova carteira. 

� O TREN MUSICAL 

O alumnado distribuído pola clase: 

A profe fai de máquina do tren, van cantando a 
canción e ó chegar á estación (un neno ou unha 
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nena) pregunta o nome e engádese de vagón, así 
ata que todo o grupo se incorporou ó tren. 

A canción é: 

“ este tren musical  

sempre canta al caminar” 

y termina la canción 

“cuando llega a la estación ... 

¿como se llama la estación?” ......... ( nome dos 
nenos) 

� ADIVIÑA-LOS NOMES 

Cadaquén escribe os seus nomes e méteos nunha 
bolsa. Reméxense ben e a/o profe vai sacando un 
nome e tentando colocarllo ó alumnado coas 
indicacións e pistas que vaian dando 
(descricións) 

O final compróbanse. 

� A FILA DE CUMPREANOS 

O alumnado deberá colocarse en fila segundo a 
data do seu cumpreanos (ou os nomes por orde 
alfabética) e sen falar, vale calquera outro 
método de comunicación. Cando a fila estea  
rematada comprobase dicindo: Eu chámome ... e 
nacín en .... o día ... 

 

� OS ESCUDOS DA CLASE 

Facer grupos (libres seguindo un xogo de 
agrupamento= 

Que elixan un nome para o grupo, que fagan un 
cartel con nome das persoas compoñentes  e o 
escudo do grupo que recolla características 
positivas de cada membro. 

Buscar forma de presentar ó grupo en “sociedade” 

� O FOLIO COAS MIÑAS VIRTUDES  

Cadaquén colle un folio, escribe na parte 
superior o seu nome e vaise pasando rotativamente 
pola clase que irá poñendo cualidades positivas. 
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Cando o folio chegue á persoa de orixe, lerá o 
seu nome e todo o bo que din dela. 

� SAUDARSE CON CANCIÓN 

Bailala danza: 

La mano lista está 

El pie lo está también 

Me doy la media vuelta 

Y le saludo a usted 

Repítese suficiente número de veces para que haxa 
oportunidade de saudaranse varias persoas. 

� XOGAR COS NOMES 

Facer tarxetas cos nomes (cadaquén o seu). 
Colocalas no xersei nun lugar visible. Xogar a 
agruparse segundo ordes o máis rapidamente 
posible: 

 Que comecen pola mema letra. E preséntanse 

 Que teñan  o mesmo número de letras. E 
preséntanse. 

 Que rematen igual. E preséntanse 

 Que leven o mesmo número de sílabas. E...  

 Etc. 

 

� ¿QUEN TE PICOU? 

Elixir alguén que pande e peche os ollos. 

Dar a cadaquén un nome segredo (de flor, de río, 
de animal...), chamar a unha persoa polo nome 
segredo e mandala picar a quen pande. 

Tentará adiviñar de quen se trata. 

Se adiviñan pandará a persoa que picou 

� DESCUBRIR XEROGLÍFICOS 

Facer xeroglíficos, sopas de letras, ... e que 
atopen en pequenos grupos que nomes das persoas 
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da clase están detrás deses pasatempos. 
Comentalos despois en gran grupo. 

� BINGO DE NOMES 

Nunha bolsa  metemos tódolos nomes das persoas da 
clase. 

Teremos tarxetas de bingo valeiras preparadas 
para cadaquén. 

Escribirán os nomes que queiran nas cadros (entre 
6 e 8 cadros) 

A medida que se saquen nomes da bolsa irán 
riscando  na tarxeta ata que alguén faga 
liña/bingo. Esta persoa lerá os nomes que tiña 
riscados na tarxeta e as persoas cos eses nomes 
poranse en pé 

� BALÓN INVISIBLE  

Colocado o alumnado e o profesorado en roda, 
facer que se pasa un balón inexistente dicindo o 
nome da persoa a quen se manda, sen deterse o 
balón e ninguén moito tempo. 

� A RODA XIRATORIA  

Colocado o grupo en roda e sinalado o lugar de 
cadaquén con xiz, dicir nomes e irse movendo cara 
á esquerda tantos lugares como sílabas teña o 
nome. 

� GLOBO NO AIRE 

Tratar de mante-lo globo no aire mentres que as 
persoas que xogan din o seu nome cada vez que  
tocan o globo. 

� A PERSOA QUE QUERO ONDA MIN  

En círculo. Cun xogo de sortes elíxese unha 
persoa. “ eu son ...e quero que estea á miña 
(dereita) ... e que veña cara a aquí ... 
(choutando, correndo...). “ a persoa indicada  
fai o desprazamento cara onde lle din e a persoa 
que estaba nese lugar diríxese ó sitio en que 
estaba a nomeada. 

Esta é quen continuará o xogo. 

� A ORQUESTRA 
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O alumnado elixirá un instrumento dunha orquestra 
e dirá: 

“ eu son un/unha ... (clarinete), chámome ... e 
fago. ... (dua-dua duanete) 

cando todo o grupo  estea presentado tocarán unha 
melodía. 

� O QUE NOS GUSTA 

Nun cacho de papel ou nunha ficha anotaremos 
canción preferida, programa preferido, comida 
preferida, disciplina preferida, ... mentres soe 
unha melodía teremos que buscar un grupo de 5 
persoas que teñan alomenos dúas preferencias como 
as nosas. Despois presentémonos.  

Variante: establecer redes de frechas entre as 
persoas da clase e as súas preferencias. 

� RAPTOS COMPARTIDOS 

Vendar os ollos con panos de cores. 

Andar pola clase e atopar xente coas mesmas 
afeccións, gustos, .... unha vez atopadas 
preguntarse polo nome e pola cor do pano . se a 
cor do pano coincide rapta-la persoa para o 
grupo, senón seguir buscando. 

� PELOTA DESVIADA 

Colocarse en círculo unha persoa no medio. A 
persoa do medio tira a pelota a alguén do círculo 
e o grupo di  o seu nome. Se a pelota cae ou o 
nome é descoñecido pasa para o medio a persoa a 
quen ía dirixida a pelota. 

� RELOXO ANIMADO 

Formamos reloxos colocándonos en círculos no 
lugar dos números. A persoa que panda di unha 
hora e as persoas que ocupen o lugar dos números 
que forman esa hora dirán os seus nomes de xeito 
consecutivo. 

� ¿QUEN FALTA? 

Unha persoa dirixe. O grupo percorre a aula cos 
ollos pechados. A persoa que dirixe saca a 
alguén. O grupo abre os ollos e debe dici-lo nome 
da persoa que non está. 
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� A CINTA TRANSPORTADORA 

Os alumnos sitúanse ombreiro con ombreiro en dúas 
filas enfrontadas. Entrelazan as súas mans co 
compañeiro da fila de en fronte, man dereita con 
man dereita e man esquerda con man esquerda, 
cruzando os brazos. Dese maneira, é más doado que 
non haia ocos. O xogo consiste en deixarse caer 
tombado boca abaixo sobre os brazos dos 
participantes, e que estes, con un movemento de 
ola, impulsen ó compañeiro ata outro extremo da 
cinta transportadora. Ó chegar o final, o mestre 
axuda ópo xogador a baixar da cinta. O xogador 
debe esperar a outro, formar unha parella nova e 
poñerse na cinta para que tódolos demais 
integrantes poidan participar. 

As parellas do extremo inicial sóltanse e van 
participando no xogo. Remata o xogo cando todos 
pasan pola cinta.  

� CORRER CARA O MURO 

Para correr cara o muro cos ollos pechados hai 
que ter moita confianza en non chocar con el. Y 
diso se trata. O grupo situase uns pasos diante 
do mura da aula ou do ximnasio. De un en un, cada 
xogador  debe correr cara o muro, con ollos 
vendados confiando en que o grupo e o mestre o 
deterán antes de chocar. As reaccións de cada 
corredor son moi divertidas. O obxectivo do 
xogador e confiar no grupo; o obxectivo do grupo 
é impedir que se faga dano e protexer ó 
individuo.  

� A ENREDADEIRA 

Situados nun círculo, os participantes deben 
obedecer ordes caprichosas do mestre/a sen 
abandonar o lugar que ocupan: tocar algo de certa 
cor, xuntar a testa coa do compañeiro da 
esquerda, pisa o pe do compañeiro da esquerda... 
Cada movemento realizado debe manterse ata que a 
postura sexa complicada. Entón, sen perder o 
equilibrio, todos á vez deben cantar unha canción 
coñecida. O obxectivo é conseguir que o grupo 
síntase reconfortado por un logro en común.  

� O PANO 
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Para xogar o pano é necesario xogar no patio ou  
nun ximnasio. Divídese ós alumnos en dous grupos 
e se lles asigna un número a cada membro do 
grupo. Os números serán iguais para os dous 
grupos, de maneira que  haxa dous participantes, 
un en cada grupo, con número 1, dos participantes 
co número 2, dos participantes co número 3, así 
sucesivamente. Debuxase un cadro no chan. Nos 
extremos—“ casa”- sitúanse os equipos, un a cada 
lado e no centros trazase unha liña onde se 
coloca o profesor suxeitando o pano. O profesor 
di un número , o participante  de cada grupo que 
teña ese número sae correndo para coller o pano. 
O que o consiga debe voltar “a casa” sen que o 
xogador de  outro equipo, que o persigue, o 
colla.  

� A GALIÑA CEGA 

O xogador que fai de galiña cega se lle tapan os 
ollos cun pano. Os demais participantes lle 
preguntan “ galiña cega, ¿que se che perdeu?, a 
liña contesta “ unha agulla e un dedal”, e lle 
responden “da tres voltas e o atoparás. A galiña 
failles caso, e da tres voltas sobre sí, e 
intenta tocar a algún dos seus compañeiros. A 
persoa que toque será a próxima galiña cega. 

� A ENREDADEIRA 

Un dos xogadores ponse cara a parede, os demais a 
uns 20 metros del . o xogador que está cara a 
parede grita “un, dous, tres, ó escondite 
inglés,sen mover os brazos nin os pes” e xirase. 
Mentres di a frase os demais xogadores deben 
avanzar rapidamente pero con coidado, xa que 
cando o seu compañeiro remate de dicir “ un, 
dous, tres, ó escondite inglés, sen mover as 
mans,nin os pes”, deberán quedarse quietos. Si 
algún deles non o fai e o localiza o seu 
compañeiro, deberá retroceder e volver a comezar. 
O que consiga chegar á meta será quen diga agora 
“un , dous, tres, al escondite inglés, sen mover 
as mans, nin os pés”. 

� OS ANIMALIÑOS 

O profesor elixe un nome de femia dalgún animal 
(gata, cadela, egua, galiña, etc) e se pasea pola 
clase. Tódolos nenos o seguirán emitindo o son 
onomatopeico dos animaliños fillos (gatiños, 
cadeliños, poliños, etc) 
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� O POLIÑOS 

Parecido ó anterior, pero fomenta moito más a 
desinhibición porque exise contacto físico e 
confianza no grupo, á vez obriga a facer un pouco 
o ridículo. 

O grupo debe situarse nun círculo e pecha-los 
ollos. Non poderán abrilos ata que remate o xogo. 
A partir dese momento, tódolos xogadores son 
poliños recen saídos do ovo que no poden ver e 
buscan á nai galiña. O profesor fará saber a un 
deles que é a galiña, d forma que os demais non 
se decaten. 

Tódolos poliños deben camiñar a cegas, aleteando 
como poliños que son, ata tocar ó outro poliño. 
Cando dous xogadores se atopen  deben piar para 
comprobar si se atoparon coa galiña. Os poliños 
deben contestar. A galiña se diferencia porque 
non pía. Polo tanto, cando alguén  non conteste, 
deben abrazarse con forza á galiña e seguir 
andando unidos e a partir dese momento permanecen 
calados. Ó final tódolos poliños poden abri-los 
ollos:  como é de esperar terminan abrazados e en 
silencio. 

� OS ANIMAIS NA CLASE  

Séntanse os nenos en círculo na clase. Cada un 
ten que elixir un nome dun animal. O profesor 
narra unha historia na que con frecuencia 
aparezan estes nomes. Cada vez que se pronuncie 
un deles , alumno que o elixira ten que 
levantarse e facer un ruído que fai o animal. Por 
exemplo, si o profesor di “galo”, o alumno que o 
elixira terá que facer o ruído dun galo 
“kikirikí”. E así sucesivamente. 

� AS ESCULTURAS 

É algo tan sinxelo como conseguir que os alumnos 
e alumnas perdan algo de timidez mediante o 
contacto físico. Fórmanse parellas. Un dos 
compoñentes será barro e o outro, o escultor. O 
escultor deberá modelar as posturas do seu 
compañeiro de xogo durante cinco minutos. Despois 
intercambiarán os papeis. 

� O LAZARILLO  

Para mellorar a confianza entre os integrantes do 
grupo e sensibilizar ós alumnos acerca dunha 
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percepción distinta da realidade. Nun espacio 
aberto agrúpanse os alumnos por parellas. Un 
deles pecha os ollos completamente e actúa como 
cego. O outro será o lazarillo. Debe conducir 
durante cinco ou dez minutos e  ensinarlle 
obxectos que o outro debe tocar para saber que 
son e percibi-los dunha maneira nova. Despois 
intercámbianse os papeis. 

� ¿QUE PELÍCULA É? 

 Un alumno o grupo de alumnos saen a lousa e 
intentan representar unha película que este en 
carteleira, o unha personaxe famosa (superman, 
batman, tarzán, etc.) e os demais alumnos teñen 
que adiviñar que película ou que personaxe é. 

� ¿POR QUÉ? 

Cámbianse os papeis. Sempre son os alumnos quen 
pregunta ¿por qué? Ó profesor. Agora será este 
quen pregunta ós alumnos. Estes deben tratar de 
responder as súas propias preguntas. Si non as 
saben, deben deixar correra a súa imaxinación. 
Preguntas como: ¿por qué as xirafas teñen os 
pescozos tan largos?, ¿hasta cantos metros pode 
saltar o canguro?, ¿cantas estrelas existen?, 
¿como é de quente o Sol?, ¿que nos fai espirrar?, 
¿por qué é tan fina a pel humana?, etc. 

 

� O AIRE, O AUGA, A TERRA  

¿cómo están os reflexos de teus alumnos? Os 
alumnos teñen que camiñar libremente pola clase ó 
son dunha música. Cando o profesor diga “aire”, 
todos deberán simular que voan polo aire., para o 
que imitarán o vo dos paxaros ou dos avións.  
Cando diga “auga”, deberán simular que nadan. E 
cando digan “terra”, simularán que son vermes que 
se arrastran. Fanse  tres grupos con tódolos 
nenos. Uns serán animais que viven na auga, 
outros que viven na terra e un terceiro grupo, os 
que voarán e vivirán no aire. Cando o profesor 
diga calquera das tres palabras, uns terán que 
facer unha cousa ou outra. 

� O ESPELLO ( I) 

Formamos un círculo,. Un alumno ten que moverse 
libremente, movendo os brazos, as pernas, facendo 
mocas, etc., adoptando posturas e actitudes que 
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os demais tamén . Si el corre, os outros tamén. A 
persoa que debemos imitar pode ir rotando. 
Pararemos o xogo  cando vexamos que decae o 
interese. 

 

� O ESPELLO(II) 

Outra posibilidade para este xogo, menos 
complicada: os alumnos forman un círculo. Damos 
unha palmada. o primeiro  do grupo da un salto e 
cae nunha postura determinada, poñendo un cara 
expresiva. Damos outra palmada e todos o imitan. 
Por orden, tódolos participantes actúan como 
modelo: o segundo, o terceiro. E o grupo os 
imita. 

� ¿QUEN SE PERDEU? 

O xogo consiste en que un neno perdes, e solo o 
propolicíafesor sabe que é. Entre todos teñen que 
adiviñar de quen se trata. O primeiro que o 
adiviñe será nomeado oficial de policiá. O 
profesor irá nomeando características: por 
exemplo, “leva posta unha cousa amarela”.  

Entón os alumnos teñen que buscar a algún alumno 
con algo amarelo. 

A continuación o profesor nomea outra 
característica: “ e moreno”. Os nenos louros 
séntanse. Así irá nomeando características ata 
que que o neno ou nena que é. 

 

� XOGAMOS ÓS ESPELLOS 

Os nenos non sempre se dan conta dos seus propios 
movementos. Unha maneira de mellorar o control 
muscular  é xogar ós espellos. O neno e o mestre 
colócanse cara a cara. Un conduce con movementos 
moi lentos; o outro limitase a reflexarlos coma 
si fora un espello. Este xogo estimula as 
habilidades  físicas e a coordinación. Tamén 
podemos facelo formando parellas de alumnos. Un 
deles debe ser o neno real e o outro o espello. 
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� A HISTORIA DRAMATIZADA  

Unha dinámica para facer pensar ós nosos alumnos 
na importancia de facer preguntas, comunicarse, e 
tratar de coñecer tódolos detalles sobre algo 
antes de intentar xulgar ou sacar conclusións. 

O profesor pide tres ou catro parcipantes que se 
ofrezan voluntarios: facemos que se vaian todos 
menos un. Este conta unha historia ó grupo ( unha 
historia sinxela, cotián). Podemos  darlle a 
historia escrita de antemán nun papel para facelo 
máis fácil. A continuación representa mediante 
mímica diante de todo o grupo, incluídos os 
outros dous ou tres voluntarios. Posteriormente, 
cada voluntario repite a historia mediante 
mímica. Ó final cada un deles explica verbalmente 
o que representa. O último en contar a súa 
historia é o primeiro participante. As 
diferencias e comparacións son inevitables. 

� ¿QUE MATERIA IMPARTO? 

Tratase  de que cada alumno imite a un profesor, 
mentres os seus compañeiros tratan de coñecer 
quen é e pode contestar á pregunta ¿qué materia 
imparto?. Pódese facer dunha maneira individual 
imitando simplemente ó profesor, ou en grupos de 
2 o 3 persoas, facendo un de profesor e o/os 
outros/s de alumnos. Gústalles moito esta 
actividade, xa que intenta imitar ó docente que 
queiran sen temor a ser increpados por elo. 
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TEMAS A TRATAR NA REUNIÓN DE OUTUBRO COAS FAMILIAS.  

 
 
 
PRIMEIRO CICLO 
 

 
 
PRIMEIRO E SEGUNDO 
 

� Saúdo 

� Comentario sobre as normas do colexio. 

� Temas transversais 

� Resume dos contidos e obxectivos 

� Normas de saídas con e sen  autorizacións 

� Obxectivos e sesións avaliación 

� Obxectivos das saídas de alumnos en horario 
escolar. 

� Horario de titoría (previa cita) 

� Informe trimestral ás familias sobre 
avaliación do alumnado 

� Puntualidade 

� Xustificación das faltas. 

� Comentarios sobre axudas na casa 

� Preparación de mochila e carpeta cada día  e 
seguimento do traballo diarios 

� Comentar calquera problema xurdido co 
profesorado antes de levalo a rúa. 

� Na casa amosar interés polas  tarefas 
realizadas na escola e valorar positivamente 
todo tipo de actividades. 

� Interesarse polo comportamento 

� Respectar horarios de sono. A tele. 

� Almorzo e merendas de recreo. 
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� Axuda ó neno 

� Importancia de traer e levar carpeta (libro 
de lectura e actividades non rematadas) con 
limpeza e orde. 

� Axudar na casa para lectura. Listado de 
libros que se lles recomendará proximamente. 

� Agardar a que se expliquen conceptos na 
clase, pois poden varia-los procedementos. 

� Agardar a que se expliquen conceptos na 
clase, pois pode varia-los procedementos. 
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TEMAS A TRATAR NA REUNIÓN DE OUTUBRO COAS FAMILIAS 

 
 

SEGUNDO CICLO 
 
TERCEIRO E CUARTO 
 

� Saúdo  e presentación do profesorado 

� Características deste alumnado: 

1.  perda do egocentrismo 

2.  formación de espírito de amizades 

3.  preocupación por aspectofísico. 

4.  espirito de equipo 

� potenciación da autonomía. Como poden 
colabora-las familias ( preparación das 
mochilas polo alumnado, consulta do seu 
horario, elección de vestiario...) 

� importancia da evolución académica, da 
efectiva e da positivamente de. 

� as normas. Saírse dos extremos (nin 
permisivismo, nin restricción excesiva) 

� obxectivos xerais a acadar no nivel nas 
diferentes áreas e contidos. 

� Valoración positivamentede calquera tipo de 
actividades propostas.  

� Como poden colaborar as familias na 
aprendizaxe (lectura na casa, amosar interese 
polo traballo escolar, axudar a estudiar, 
axudar a topar datos nalgunha investigación, 
...) 

� Datos sobre outras áreas: 

1.  Obrigatoriedade da lingua estranxeira, en 1º 
e 2º era anticipación. 

� posibilidade de usa-lo servicio de 
Orientación do colexio que ten o mesmo 
horario que o resto do centro. 

� O profesorado de apoio. 

� Valoración positiva  de todo tipo de 
actividades. 

� Temas transversais. 
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TEMAS A TRATAR NA REUNIÓN DE OUTUBRO COAS FAMILIAS 

 
TERCEIRO CICLO 

 
 
QUINTO E SEXTO 
 

� Saúdo e presentación 

� Breve resumo das características psicolóxicas 
do alumnado destas idades (inicio da 
pubertade, linguaxe, capacidade de 
abstracción, relación entre iguais, liberdade 
individual, ...) 

� Formación no respecto dos dereitos e deberes. 

� Adquisición de hábitos intelectuais e 
técnicas de traballo. Autonomía. 

� Valoración positiva das actividades de todo 
tipo. 

� Temas transversais. 

� A avaliación os deberes 

� Comportamento e conducta 

� Servicio de orientación 

� O profesorado especialista 

� Información do curso académico 
(características, tempo de estudio, diario, 
investigacións-horario, traballo sobre como 
estudiar) e resumo de obxectivos e contidos. 

� Valoración  do traballo diario e do 
comportamento, así como a presentación dos 
traballos e tarefas (orde e limpeza). 

� Profesorado especialista  

� Profesorado de apoio 

� Servicio de orientación 

� Promoción 

� Hixiene 
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� Información xeral sobre o sistema educativo e 
as etapas. 

� Rogos e preguntas. 

 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
A ORIENTACIÓN:  
 
 

• Parte do suposto da LOXE de que as administracións 
educativas garantirán a orientación, académica, 
pedagóxica e profesional dos alumnos. 

• Concibese dende dúas perspectivas: 

 

a)  Realización por profesionais de atención 
individualizada(e non exclusivamente) dos 
problemas de aprendizaxe. 

b)  Consideración da actividade orientadora como un 
ámbito más da función docente. 

 

• Basease na figura do titor sendo consubstancial a 
tarefa docente, apoiandose e asesorándose por axent es 
internos o centro (departamento de orientación) e 
externos o mesmo (Equipo de orientación do sector . ..) 

• O Decreto 120/1988 da lugar a creación dos 
departamentos de orientación na comunidade galega. 

Entre outras cousas regula: 

 

  .- Os constituíntes do Departamento 
dentro de cada centro. 

  .- A orientación como parte esencial da 
actividade educativa 

.- Establece a vía de asesoramento 
permanente ó profesorado e a familia. 
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Resumindo:  A orientación forma parte da educación é 
un dereito  dos alumnos , forma parte da actividade  
docente e levase a cabo por medio dunha organizació n 
complexa da que forman parte os mestres, os titores  de 
cada grupo e o Departamento de Orientación. 

 

 

O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 
Un resumo das súas funcións sería: 
 

• Identificar recursos existentes no sector 

• Coñecemento do centro educativo e asesoramento o 
equipo docente para elabora e modificar o P.A.T., 
P.E.C., P.C.C. 

• Colaborar co profesorado, e cos especialistas en ap oio 
para que se realicen con maior eficacia as 
programacións educativas e a función de titoría. 

• Información ás familias  

• Apoios e reforzos agrúpanse. 

• Avaliación psicopedagóxica dos alumnos cos que se 
considere necesario tomar medidas educativas 
especiais. 

 

No noso centro as actividades que comprende agrupan se 
en tres funcións básicas: 

 

1ª ACCIÓN ORIENTADORA:  

 

 Actividade incluída no proceso educativo  é na que  
interveñen tódolos educadores do centro. 

Os tres momentos puntuais de intervención son: 

-  O inicio da etapa educativa. 

-  O final da etapa educativa. 

-  Nos cambios de ciclo. 

Ten un carácter fundamentalmente preventivo é  de 
detección de necesidades educativas. 

Os datos reflectiranse na avaliación  inicial, na 
ficha individualizada dos alumnos así como na memor ia 
do curso. 
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2ª ACCIÓN DE APOIO:  

 

a)  Reforzo educativo : 

 

 Comprende as actividades realizada por profesores/ as 

dirixidos a algúns alumnos que presentan problemas de 

aprendizaxe posúe cas diferencias individuais.  E p ódense 

resolver por medios ordinarios que posue calquera 

profesor. 

A finalidade de estas medidas será posibilitar que os 

alumnos accedan ós obxectivos de ciclo ou etapa. 

Serán elaborados polo profesor/a que imparta a área  na 

que o alumnos/a necesita a medida de reforzo co 

coñecemento do titor/a. Será comunicado ó Xefe de 

Estudios e a familia do alumno/a. 

Será desenvolvido no contexto escolar ordinario e p olo 

profesor que imparte esa área ou materia. 

Estas medidas reflectiranse no expediente académico  do 

alumno/a como reforzos educativos. 

A toma de decisión sobre as medidas a desenrolar pa rtirán 

da avaliación inicial e se seguirá co proceso 

avaliadorsen o que permitirá a continuidade ou 

modificación das devanditas medidas. 

 

b)  A.C.I.  
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No caso de que as medidas de reforzo non sexan 

suficientes ou que  as dificultades de aprendizaxe do 

alumno non poidan ser resoltas sin axudas 

extraordinarias, ben sexan educativas, médicas ou 

psicolóxicas e sempre que un alumno no acade os 

obxectivos dun ciclo unha vez esgotadas tódalas med idas 

extraordinarias, procederase á elaboración dun A.C. I., 

que é un conxunto de modificacións que se realizan nos 

obxectivos, contidos e criterios do recoñecer. 

 

A A.C.I. constará de 3 fases  ben definidas: 

 

1ª  fase recoñocer e valorar as necesidades especia is 
educativas:  

 

.-  Analizar a competencia curricular do 
alumno. 

.-  Considerar a súa historia persoal. 

.-  Valorar o contexto escolar 

.-  Valorar o contexto familiar 

Buscarase identificar N.E.E. do alumno en situación  de 
deseñar. 

 

2ª fase : diseñar a proposta curricular:  

 

Abranguera: 

 

.-  Tomar decisións  sobre adaptacións: 
adecuar os obxectivos, contidos e 
criterios de avaliación. 

.-  Cambiar a obxectivos. 

.-  Introducir outros contidos obxetivos e 
criterios de avaliación ou eliminalos. 

.-   Deberá contar datos relevantes para a toma de 
decisións curriculares como: 
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.-  Nivel de competencia curricular. 

.-  Estilo de aprendizaxe 

.-  Motivación para aprender 

.-  Interese 

.-  Contexto familiar 

.-  Contexto escolar 

 

.-   Deberá contar as N.E.E: 

.-  As  propostas de adaptación. 

.-  As propostas de Acceso. 

.-  As propostas Curriculares. 

.-  As implicacións metodolóxicas. 

.-  As Actividades. 

.-  Os obxectivos. 

.-  Os contidos. 

.-  Os criterios de avaliación. 

.-  As modalidades de apoio. 

.-  A implicación familiar. 

 

3ª fase de avaliación:  

 

É necesario  saber os progresos do alumno/a para de  non 
ser así introducir modificacións e novos requisitos , 
reflectirase ¿quen?, ¿cando?, ¿cómo? Avaliar. 

O referente das adaptacións curriculares serán os t itor 
xerais da etapa. 

 

.-   As Acis precisan de autorización da inspección 
educativa. 

.-   A súa realización  será responsabilidade do 
profesor/a, tutor/a, coa colaboración do Departamen to 
de Orientación e profesores especialistas que impar ten 
clase ó alumno. 

.-  Terá unha duración de dous anos académicos. 

.-  O seu desenvolvemento realizarase integrado na medi da 
do posible nas accións educativas ordinarias do gru po 
de alumnos de referencia. 

.-  Para levar a cabo a A.C.I. será necesario un inform e 
asesoramento individual que será feito polo Xefe do  
Departamento de Orientación. 
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.-  Reflectirase  como A.C.I. no expediente académico d o 
alumno/a, no informe os pais eno libro de escolarid ade. 

.-  A avaliación permitirá decidir sobre a continuidade  ou 
modificación das medidas adoptadas pola observación  
sistemática e o seguimento individualizado do alumn o 
permite ofrecer medidas de reforzo mais axustadas e n 
función dos recursos dispoñibles. 

 

3ª INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS  

 

As funcións de asesoramento e orientación as famili as 
levaranse a cabo fundamentalmente polo titor. 

Cando a orientación familiar vaia maias ala do simp le 
asesoramenteo e información e inclúa a posta en mar cha de 
programas de adestramento destinados ós pais co obx ecto de 
logra unha mellor educación dos fillos o departamen to de 
orientación proporá as medidas coa colaboración da 
familia. 

 

Algunhas actividades suxeridas  son:  

 

.-  Asesorar a C.C.P.  na elaboración do PEC para 
incluir actividades orientadas a impulsar as 
relacións fluídas. 

.-  Realizar entrevistas coas familias para presentar 
as Acis e establecer pautas de actuación. 

.-  Participar na elaboración, seguimento e avaliación 
de programas de intervención, sociofamiliar e 
recabar axuda de organismos oficiais. 

Resumindo procurarase facer fluidas as relacións 
familias-centro. 

 
 

PROFESORADO DE APOIO 

 
 
Especialistas en Pedagoxía Terapeutica e audición e  

linguaxe. 
 
.-  A coordinación de atención ós alumnos/as co NEE ser á 

realizada polo profesorado de apoio. 
 
.-  En función das intervencións e dos Acis faranse 

intervencións que serán preferentemente dentro da a ula; 
si fora necesario facelo fora da aula en intervenci óns 
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diferenciadas. Nunca poderán exceder ditas 
intervenciòns de cinco sesións semanais e o horario  de 
tales sesións será centro polo profesor/a, titor/a e o 
profesor/a de apoio. 

 
Outras funcións dos profesores/as de apoio serán: 

 
.-  Coordinar en colaboración co xefe de estudios as 

cuestións relacionadas coa educación e estancia no 
centro dos alumnos con algún tipo de minusvalía fís ica, 
psíquica ou sensorial. 

.-  Colaborar coa C.C.P. na elaboración do plan de 
actuación respecto o alumno/a con N.E.E. 

 
.-  Orientar ó profesorado que imparte docencia ós 

alumnos/as con N.E.E. así como a eles mesmos e ós p ais 
dos devanditos/as. 

 
.-  Colaborar co titor e co resto do profesorado na 

elaboración, seguimento e avaliación das Acis .   
 
 

PLAN ACOLLIDA PROFESORADO 
 

O C.E.I.P PÉREZ VIONDI , recibe tódolos anos novo 
profesorado, por iso considera  importante ter un p lan de 
acollida que favoreza as relacións entre o profesor ado e a 
integración  deste profesorado novo, o máis pronto posible 
nas dinámicas de centro. 

 
O profesorado será  recibido polo equipo directivo 

que se encargará de darlle as primeiras información s e de 
presentalo ó resto do profesorado. 

 
Recibirá unha carpeta con informacións referidas ó 

centro.  
 
Durante as primeiras xuntanzas dos equipos de 

profesorado irá coñecendo as dinámicas de reunións e o 
desenvolvemento das primeiras actividades co alumna do. 

 
Os aspectos  sobre os que recibirá información son:  
 

1.  Coñecemento físico do centro e 
características xerais de uso das 
diferentes dependencias. (visita, plano, 
normas de uso das instalacións, 
localización dos materiais e recursos). 

2.  Coñecemento do centro e da súa 
organización. (proxectos, PAT, RRI e 
normas de funcionamento, ... horarios) 



PROXECTO EDUCATIVO –  2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI 
A ESTRADA.- 

293 

3.  Coñecemento do profesorado e inserción nos 
equipos correspondentes. (datos-enderezo e 
teléfono para contactar co profesorado do 
centro, horarios, calendario de comezo de 
curso, xuntanzas, tradicións...) 

4.  Coñecemento do grupo de 
alumnado.(información do plan 
acollida/adaptación, listado do alumnado 
do grupo, información sobre o grupo, 
aportar datos iniciais de informes 
anteriores,...) 

 
♦ Persoas responsables da acollida: equipo directivo,  

dpto. Orientación, persoa coordinadora de 
etapa/ciclo, profesorado de nivel, ... 

♦ Tempo: ó ingreso no centro e durante os primeirois 
días do curso para non acumular excesiva cantidade 
de información relevante. 

 
 
 
• Coñecemento físico do centro e características xera is de 

uso das diferentes dependencias. (visita, normas de  uso. 

• Coñecemento do centro e da súa organización. (proxe ctos, 

RRI..., horarios) 

• Coñecemento  do profesorado e inserción nos equipos  

correspondentes (horarios calendario de comezo de c urso, 

xuntanzas, ...) 

• Coñecemento do grupo de alumnado. (información do p lan 

acollida/adaptación, información sobre o grupo, apo rtar 

datos iniciais de informes anteriores, ...) 

 

Responsables : Xefe de Estudios, Departamento de 

orientación, profesorado de nivel. 

 

Tempo: Ó ingreso no centro e durante os primeiros días d o 

curso. 
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FICHA DO PROFESORADO 

 

DATOS PERSOAIS E 

IDENTIFICATIVOS 

 

NOME E APELLIDOS: 

 

D.N.I: 

 

DATA DE NACEMENTO: 

ENDEREZO E TELÉFONO 

 

ENDEREZO: 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

DATOS PROFESIONAIS 

 

NRP: 

HABILITACIÓNS: 

 

 

IDIOMAS QUE DOMINA: 

DATA DE INCORPORACIÓN Ó CENTRO: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

ACTIVIDADES DOCENTES NO 

CEIP 

 

CURSO/S ESCOLAR/ES: 

NIVEL E ÁREAS IMPARTIDAS: 

 

OUTRAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

 

 

 

 

CARGOS DESEMPEÑADOS: 

 

 



PROXECTO EDUCATIVO –  2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI 
A ESTRADA.- 

295 

 

 

DATA BAIXA NO CENTRO: 
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CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓXICAS DO 
1º CICLO DE E.P. 
 
 
 

Atópanse no estadio de operacións concretas o que 
supón a necesidade de manipular/obxectos,linguaxe.. )para 
acadar os conceptos que se propoñen aínda que sexan  moi 
elementais. 

Fan xirar a realidade en torno a súa propia 
actividade 

Identifican e manexan símbolos e signos o que lles 
permite aprender e incorporarse a códigos convencio nais 

Teñen conciencia da permanencia do obxecto das súas  
calidades e da importancia  dos seus cambios o que fai 
posible traballar sobre nocións físicas e matemátic as e 
procesos cíclicos de transformación 

Dispoñen de pensamento sincrético e analóxico o que  
significa que relacionan os elementos por xustaposi ción, 
perciben globalmente a realidade , establecen analo xías sen 
realizar análises e non efectúan deducción, procede ndo 
inductiva intuitivamente 

Posúen intelixencia practica,coñecen a través da sú a 
experiencia persoal e cotiá, si ben evolucionan 
progresivamente hacia a lóxica 

Van adquirindo paulatinamente o pensamento causal 
que lles facilita a explicación dos feitos e supera ción do 
subxectivismo e egocentrismo intelectual que marcab a 
momentos anteriores. De esta forma  establecen a se paración 
existente entre o eu e o exterior  e de dito contra ste 
xurdira un novo coñecemento do entorno 

Desenrolan  a capacidade de observación  e atención  

Posúen grande curiosidade intelectual que lle leva a 
preguntar insistentemente ¿Por qué? Hasta os sete a nos 
aproximadamente , por ques que se atopan a medio ca miño 
entre causa e finalidade ,sendo normalmente satisfa ctoria 
calquera contestación 

Evolucionan na súa función de representación 
chegando a concepción de espacio tempo, aínda que d e forma 
elemental ligado a súas experiencias mentais. 

Dominan a motricidade fina ,sentido de lateralidade  
, o seu propio esquema corporal , que facilita a 
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adquisición do aprendizaxe lecto-escritor, fundamen tal para 
os restantes e posteriores aprendizaxes. 

Desenrolan  funcionalmente o linguaxe, que inflúe d e 
xeito determinante na estructuración do seu pensame nto 

Desenvólvense basicamente na vida social,pois xa 
dispoñen de hábitos necesarios para ela.Entenden e 
respectan as normas de convivencia 

Amplían o seu proceso de socialización , 
relacionándose cosa demais respectando as regras, s o 
capaces de escoitar os outros,poden colaborar no tr aballo 

Responden positivamente a emulación 

Evolucionan a  posturas de autonomía moral aínda qu e 
fortemente condicionados pola heteronomía dos seus 
sentimentos 

 

Estes trazos destacados son bastante comúns a 
pesares que poden aparecer en maior ou menor grado pois a 
evolución non supón saltos bruscos de un a outro es tadio 
senón a maduración paulatina dentro de un marco do todo 
continuo, e cada suxeito progresa en función de moi tos e 
moi  complexos condicionantes,tanto externos como i nternos, 
esto implica  que o profesor debe esforzarse en coñ ecer 
individualmente a cada un dos seus alumnos. 
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CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓXICAS DO 2º CICLO DE E.P . 
8-10 ANOS 
 
 
 

O desenrolo constitúe unha secuencia continuada, se n 
interrupcións bruscas nin saltos dun ciclo o outro , non 
ocurrindo de igual forma nin a mesma idade en tódol os 
suxeitos aínda que de forma aproximada permite sing ularizar 
cada idade con matizacións diferenciadas si ben se sexa 
consciente de que en toda-la  educación primaria   
predominan as mesmas  características 
psicolóxicas,afectivas e sociais, que se modifican 
paulatinamente segundo os anos.Características que varían 
en profundidade entre o inicio e o final da etapa d e 
E.P.,momento no que o alumno acada polo xeral  o es tadio de 
operacións formais que supón cambios decisivos na s úa forma 
de aprender e relacionarse. 

            Peculiaridades mais relevantes de 
alumnos do 2º ciclo de E.P. 

 

Atópanse  nas idades típicas de “Colexial” “idade d e 
ouro da infancia” Son nenos sen grandes conflictos 
evolutivos,tranquilos gústalle xogar cos seus compa ñeiros e 
relacionarse, son fáciles de estimular; todo lles i nteresa, 
a súa relación cos profesores non presenta dificult ades, 
obedecen e colaboran en todo canto se lles propón. 

Continúan en estadio de operacións concretas o cal 
lles obriga a manipular(obxectos,linguaxe....)para acadar 
os conceptos que se propoñen e van aumentando en 
complexidade. 

Envórcanse cara a a realidade exterior, saíndo do e u 
que predomina en anos anteriores 

Manexan con soltura os símbolos en substitución das  
cousas(debuxos , gráficos....)o que facilita e perm ite 
desenvolve-los seus aprendizaxes 

Comezan a realizar reflexións sistemáticas sobre as  
actividades que levan a  cabo,intentan ordenar,clas ificar e 
comparar. 

Son capaces de formar progresivamente ,conceptos de  
número ,espacio, tempo ou velocidade, cada vez mais  
abstractos en vías de chegar a operación formais 
propiamente ditas 
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Utilizan en moitas ocasións mais a memoria  que a 
intelixencia para aprender , polo que resulta convi nte 
favorecer situacións de experimentación e manipulac ión de 
maneira que adquiran realmente novos esquemas e for mas de 
relaciona-los aprendizaxes anteriores e non se limi ten a 
memorización mecánica e automática. 

Comprenden o sentido das palabras abstractas e nese s 
complexos utilizando xa diferentes tipos de 
conxuncións(pero ,anque  sen embargo...) correctame nte para 
completar sus frases 

Teñen adquirida unha cerca conciencia da vida e 
costumes habituais o que lles permite diferenciar o  
incoherente o ridículo o absurdo.... e por ilo capt an o 
humor de situación reais,narracións os chistes. 

Son capaces de elaborar espacio obxectivo, desligad o 
da relación directa con eles mesmos. 

Progresan ostensiblemente no seu dominio da lectura , 
escritura calculo, aínda que todavia teñen dificult ades par 
ortografía e análises de categorías gramaticais. 

Independízanse progresivamente dos adultos, tanto 
para busca os seus propios xogos e diversións como para 
saír de apuros de forma autónoma. O que implica unh a maior 
autonomía en relación os seus pais 

Comezan a abandonar a moral familiar pola moral de 
grupo do seus compañeiros, o que pode xeerar certa 
agresividade cara a os adultos no primeiro ano de e ste 
ciclo.habitualmente axiña se adaptaren colaboran no  
traballo que propón o profesor/a de forma dócil e s en 
plantexar problemas 

Teñen gra vitalidade,xogan ,pelexan,falan todos a 
vez,entusiásmanse , compiten....E neste campo no qu e e 
posible desenrolar unha interesante acción educativ a 
centrando a actividade do alumno. 

Manifestan grande interese polo que ocorre fora das  
familias.O compañeirismo e típico distas idades e a  
pertenza a un grupo e o núcleo vital entorno o cal se 
desenrolan a súas actividades 

Adquiren certa flesivilidade nos seus criterios 
morais a lei xa non e tan ríxida e absoluta senón q ue o seu 
adecuado ou inadecuado cumplimentopode interpretars e en 
función das intencións dos que a deben obedecer. 
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CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓXICAS DOS ALUMNOS DO 3º CICLO DE 
E.P.                     
 10-12 ANOS 
 
 
 

Os alumnos chegan o estadio de operacións formais 
preto dos 12 anos o que implica que estudiantes pos úen unha 
capacidade de abstracción en grao suficiente para p oder 
manexar xa todo tipo de conceptos sen necesidade de  
concreción e manipulacións que se vían sometidos ha sta este 
momento. 

A evolución e algo continuo ,non mecánico e 
diferente en cada persoa o último curso de este ter ceiro 
ciclo resultara de transición para a maioría do alu mnado 
uns haberán entrado de feito no estadio das operaci óns 
formais ,mentres outros irano alcanzando o longo do  ano e 
incluso farano no seguinte curso, complexidade ca q ue hai 
que contar. 

Alcanzar o estadio de operacións formais supón unha  
maior capacidade de manexar conceptos sen necesidad e de 
relacionarse directa e concretamente ca experiencia  
sensible. 

Son capaces de  xeneralizar os aprendizaxes 
adquiridos e relacionalos con situacións alleas a s úa 
realidade. 

Traballan rigurosamenteca linguaxe dos símbolos sen  
necesidade de referencias empíricas. 

Realizan deduccións lóxicas 

Elaboran coñecementos sistemáticos podendo levar a 
cabo experimentacións cortas e de execución non 
excesivamente complexa 

Acoden o pensamento causal , o que fai desaparecer 
o animismo e egocentrismo de estadios anteriores. 

Manexan conceptos mesurables de espacio e tempo 

Dominan perfectamente o linguaxe verbal o que lles 
permite a súa vez organizar adecuadamente o pensame nto 
mediante as súas funcións de comunicación, represen tación e 
regulación de conducta. 

Son capaces de reflexionar sobre a súa propia 
actividade en tódolos ordenes e tamén en novos cont idos que 
van adquirindo .Así poden afondar en 
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coñocementosteoricos(sobre linguaxe,matemáticas 
ciencias...) antes inalcanzables. 

Desenrólanse fisicamente de forma importante polo 
que continua sendo decisivo para eles o exercicio 
físico,deporte xogos. 

Continúan independizándose dos adultos, resultando 
fundamental a súa inclusión en grupos de iguais. 

Colaboran co profesorado en traballos de aula,sen 
maiores dificultades pois , como xa quedou apuntado  non 
presentan en xeral graves problemas de adaptación i nterna e 
socialización 

Son sensibles os estímulos dos demais polo que e un  
momento educativo de grande interese para espertar as 
actitudes positivas en función da súa formación fut ura e 
integración social apropiada. 

Desenrolan estreitos lazos de amizade entre 
compañeiros. 

Evolucionan gradualmente cara a posicións 
superiores de autonomía moral , con criterios propi os para 
xulgar as súas actuacións persoais 

Crean paulatinamente o seu autoconcepto, mediante a  
valoración da súa imaxe ante si mesmos e ante os de mais.Por 
elo ten gran importancia o concepto que os adultos (O 
profesorado neste caso e decisivo) teñen de eles e lles 
poñen de manifesto. 

Van diferenciándose nos seus intereses,necesidades 
e gustos  persoais o cal debe ser tido en conta par a levar 
a cabo a educación curricular pertinente con recurs os que 
se consideren axeitados. 
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PARA SER CUBERTO POLOS PAIS Ó PRINCIPIO DO CURSO. 
Os datos que se lle solicitan gozarán de total 
CONFICENCIALIDADE 
                             FICHA DO ALUMNO/A 
 
Nome do 
alumno/a:.......................................... ........
.................................... 
Apelidos:.......................................... ........
................................................... .. 
Data de 
nacemento.....................................Lugar ........
................................. 
Enderezo:.......................................... ........
................................................... . 
Télefono........................................... ........
................................................... ... 
Observacións....................................... ........
................................................... ........
............................................. 
................................................... ........
................................................... ........
................................................... .... 
 
Nome da 
nai/titora......................................... ........
...................................................  
Telf................................. 
Nome do 
pai/titor.......................................... ........
................................................... .Telf...
.................................. 
Número de irmáns................................... Lugar 
que ocupa entre 
eles............................................... ........
............. 
Persoas que viven na 
casa............................................... ........
................................................... ........
.................. 
Lingua falada na casa co neno 
/a................................................. ........
................................................... ........
..... 
Responsable no caso de ausencia dos 
pais............................................... ........
.........Telf...................................... ..... 
Cambios  relevantes da situación 
familiar........................................... ........
................................................... ..... 



PROXECTO EDUCATIVO –  2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI 
A ESTRADA.- 

303 

................................................... ........

................................................... ........

................................................... ...... 
Observacións....................................... ........
................................................... ........
................................................ 
................................................... ........
................................................... ........
................................................... ....... 
 
Enfermidades propias da idade 
................................................... ........
................................................... ........
....... 
Vacinas............................................ ........
................................................... ........
................................................... . 
Enfirmidades 
crónicas........................................... ........
................................................... ........
............................. 
Operacións......................................... ........
................................................... ........
............................................... 
Visión............................................. ........
................................................... ........
...................................................  
Audición........................................... ........
................................................... ........
................................................ 
Alerxias........................................... ........
................................................... ........
............................................... 
Pes................................................ ........
................................................... ........
................................................... ... 
Outros:............................................ ........
................................................... ........
...................................................  
 
Colaboración na 
casa............................................... ........
................................................... ........
........................ 
Orde 
persoal............................................ ........
................................................... ........
........................................ 
Estudio: 
Lugar.............................................. ........
...........Horario................................. ........
........................................... 



PROXECTO EDUCATIVO –  2010-2011 
 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI 
A ESTRADA.- 

304 

 
Actitude respecto da televisión e horas que pasa o neno 
diante 
dela............................................... ........
....... 
................................................... ........
................................................... ........
...................................................  
Outras 
actividades........................................ ........
................................................... ........
................................. 
Comportamento do neno na 
casa:.............................................. ........
................................................... ........
.... 
Relación persoais cos: 
Pais............................................... ........
................................................... ........
................................................. 
Irmáns:............................................ ........
................................................... ........
.............................................. 
Outros adultos(cos que teña bastante 
relación).......................................... ........
............................................. 
Outros 
nenos.............................................. ........
................................................... ........
.................................. 
 
RELACIÓN FAMILIA ESCOLA: 
 
¿Qué demandan como pais do centro 
educativo?......................................... ........
............................................ 
................................................... ........
................................................... ........
................................................... . 
.¿Qué información espera recibir do 
centro?............................................ ........
................................................ 
................................................... ........
................................................... ........
................................................... .. 
................................................... ........
................................................... ........
................................................... .... 
¿Cómo pensa que é o seu 
fillo/a?........................................... ........
................................................... ........
............ 
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................................................... ........

................................................... ........

................................................... ..... 

................................................... ........

................................................... ........

................................................... .... 

................................................... ........

................................................... ........

................................................... ... 
 
Observacions:...................................... ........
................................................... ........
............................................ 
................................................... ........
................................................... ........
................................................... .. 
................................................... ........
................................................... ........
................................................... ... 
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PARA SER CUBERTA POLOS TITORES Ó REMATE DE CADA TRIMESTRE 
                    
DATOS DE SEGUIMENTO: 
 
 
Data .........    ALUMNO .......................... ........  
 
Asistencia a clase. Puntualidade .................. .......  
Comportamento. .................................... .......  
Nivel de participación na clase ................... .......  
Motivación. ....................................... .......  
Rendemento ........................................ .......  
Nivel de adaptación o grupo ....................... .......  
Relación co profesorado ........................... .......  
Personalidade ..................................... .......  
Relación coa familia. ............................. .......  
Hixiene. .......................................... .......  
Capacidades comunicativo linguisticas. ............ .......  
Capacidades cognitivas ............................ .......  
Capacidades Psicomotoras. ......................... .......  
Capacidades de inserción social.. ................. .......  
Rendemento do alumno destaca nas seguintes areas de  
coñocemento ....................................... .......  
................................................... ........
................................................... ........
.................
 .................................................. ....... .
. 
Medidas de atención a diversidade : ............... .......  
Reforzo educativo. ................................ .......  
Apoio individualizado proporcionado polo P.T/A.L. . .......  
................................................... ........
................................................... ........
.................. ................................ .......  
A.C.I ............................................. .......  
Situacións familiares que poidan influir negativame nte no 
proceso educativo do alumno/a ..................... .......  
................................................... ........
................................................... ........
................. ................................. .......  
Acadou os obxetivos do trimestre. ................. .......  
................................................... ........
................................................... ........
................ 
Avaliado negativamente nalgunha área. ............. .......  
................................................... ........
................................................... ........
.................. ................................ .......  
 .................................................. .......  
observacións. ..................................... .......  
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................................................... ........

................................................... ........

................. ................................. .......  

................................................... ........

................................................... ........

................. ................................. .......  
 .................................................. .......  
Entrevistas ca familia o longo do trimestre ....... .......  
................................................... ........
................................................... ........
................. ................................. .......  
................................................... ........
................................................... ........
................. ................................. .......  
................................................... ........
................................................... ........
................ .................................. .......  
................................................... ........
................................................... ........
............... ................................... .......  
Compromisos acadados ca familia ou co alumno ...... .......  
................................................... ........
................................................... ........
................. 
................................................... ........
................................................... ........
................ 
................................................... ........
................................................... ........
.................. 


